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Bomen De Kwinkelier op Driehoek
Begin deze week is een aantal bomen van het grasveld naast De Kwinkelier, verplaatst naar 

het nog aan te leggen tijdelijke parkeerterrein op de Driehoek. Een eenvoudige handeling die 
bijdraagt aan belangrijke ontwikkelingen in het centrum van Bilthoven. 

De bomen moesten verwijderd 
worden van het grasveld omdat die 
plek begin volgend jaar onderdeel 
uit gaat maken van het bouwterrein 
voor De Kwinkelier. Aan de andere 
kant van het centrum, op de Drie-
hoek (gebied tussen spoor, Soest-
dijkseweg Zuid en Emmaplein) wil 
het college een tijdelijk parkeerter-
rein aanleggen en dat met groen 
aankleden. Door het verplaatsen 
van de bomen worden twee vliegen 
in een klap geslagen. 

De Kwinkelier
Wethouder Mieras nam een kijkje 
bij het uitgraven van de bomen en 
het transport. ‘Het is fijn om hier te 
staan en te zien dat er veel gebeurd 
in het centrum. Er wordt gewerkt 
op het Vinkenplein, de sloop van 

een deel van De Kwinkelier is in 
volle gang en binnenkort komen er 
dus tijdelijk extra parkeerplaatsen 
bij op de Driehoek’. 
In 2018 start de eigenaar van De 
Kwinkelier met het eerste deel van 
de nieuwbouw op De Kwinkelier. 
In deze fase komen er een nieuw 
supermarktpand en enkele nieuwe 
winkelruimtes aan het plein. Om dit 
mogelijk te maken wordt nu aan de 
zijde van het grasveld een deel van 
de panden gesloopt. Aansluitend 
worden ook de andere delen van De 
Kwinkelier aangepakt. 

Tijdelijke parkeerterrein
Als onderdeel van de gehele ont-
wikkeling van het centrum van 
Bilthoven, zou bebouwing (wo-
ningen en winkels) op het braak-

liggende terrein bij het station ko-
men. Ontwikkelaars konden hier 
eind 2015 voorstellen voor indie-
nen. In het voorjaar van 2017 heeft 
het college besloten deze ontwik-
keling aan te houden omdat nog 
niet goed in te schatten is wat het 
effect van deze ontwikkeling zal 
zijn op de rest van de ontwikke-
lingen in het centrum. De afgelo-
pen maanden is het terrein beperkt 
opengesteld voor parkeren. Het 
college is nu voornemens om de 
grond (die nog deels in handen is 
van NS) te verwerven en het ter-
rein als volwaardig parkeerterrein 
in te richten. Op welke termijn dit 
kan plaatsvinden, is nog niet aan te 
geven, maar de verwachting is dat 
het nieuwe terrein in het voorjaar 
in gebruik genomen kan worden. 

Laatste Vierklank van dit jaar
U leest vandaag de laatste Vierklank van 2017. Voor u ligt een dubbel-
dik kerstnummer en u kunt uitzien naar een vrolijk nieuwjaarsnummer 
op 3 januari. Tussen Kerstmis en Nieuwjaar gaan we er even tussenuit. 
Woensdag 3 januari treft u het eerste nummer van 2018 weer aan.

Het was maar even 
winter dit jaar

Het Van Boetzelaerspark verkeerde vorige week nog in winterse sferen. 
(foto Frans Poot)

De Kwinkelierbomen mogen verder wortelen op de Driehoek.

Wethouder Mieras neemt een kijkje bij het verplaatsen van de bomen.

Wenst iedereen
fijne kerstdagen 

en een voorspoedig 2018
Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Kom langs op Koningin Wilhelminaweg 461 in Groenekan.
Bel 0346 - 21 12 15, kijk op www.parelpromotie.nl of mail naar info@parelpromotie.nl

Uw lokale
drukwerkspecialist

Vanaf het begin meedenken? Dat vinden wij 

nou een leuke uitdaging! Scherp zicht, 

een uitstekend gehoor en een focus 

naar voren vormen de basis voor 

succes. De UIL zet zijn zintuigen in voor 

de jacht. Wij gebruiken ze om een goed 

doordacht huisstijlontwerp te maken.

Complete huisstijl nodig?
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

24/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos
24/12 • 19.00u - Mevr. ds. B.L. Bos 

Kinderkerstnachtdienst
24/12 • 22.00u - ds. C.H. Oechies 

Kerstnachtdienst
25/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos

en ds. C.H. Oechies
26/12 • 10.30u - Pastor A. v.d. Boogaard 

en Mevr. ds. L.J. Blok
31/12 • 10.30u - Mevr. ds. B.L. Bos 
31/12 • 19.00u - Ds. C.H. Oechies 

Pr. Gem. Zuiderkapel
24/12 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer

24/12 • 18.30u - Ds. J. Prins
25/12 • 09.30u - Ds. R.W. de Koeijer
25/12 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer

26/12 • 09.30u -
Kerstfeest voor en door de jeugd

31/12 • 09.30u - Ds. A.C. de Kruijf 
31/12 • 18.30u - Ds. R.W. de Koeijer
01/01 • 10.00u - Ds. R.W. de Koeijer 

Vrijz. gel. gem. Woudkapel
24/12 • 23.00u - ds. Pieter Lootsma 

Kerstavonddienst 
25/12 • 10.30u - Mevr. Lauk Spelberg

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

24/12 • 10.00u - de heer Jan Pindus 
25/12 • 10.00u -

Viering van het Kerstfeest
31/12 • 10.00u - de heer Wim Molenkamp

R.K. Kerk O.L. Vrouw
24/12 • 10.30u - Voorgangers

Janine Noten en Astrid Veldhuis
24/12 • 18.00u - Gezinsviering

met kerstmusical 
24/12 • 20.30u - Voorganger Pastor 

Annelies van den Boogaard
24/12 • 22.30u - Nachtmis met pastor 

André van Kempen
25/12 • 10.30u - Voorganger priester 

Mauricio Meneses
26/12 • 10.30u - Oecumenische 

samendienst in Centrumkerk Julianalaan
31/12 • 10.30u - voorgangers
Martin Meijer en ds. K Vos
31/12 • 19.00u - Voorganger

Pastor Annelies van den Boogaard
01/01 • 10.30u - Voorgangers J. Noten

en A. Veldhuis

Ger. Kerk
(wijkgemeente d’Amandelboom)
24/12 • 10.15u - Ds. A. Veerman

24/12 • 16.30u - Ds. J.J. Schreuder
25/12 • 09.30u - Ds. J. Geelhoed
31/12 • 10.15u - Ds. J. Geelhoed

31/12 • 16.30u - Ds. D.T. Vreugdenhil

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

24/12 • 10.00u - Ds. M. Visser
24/12 • 22.00u - Ds. H.E. Dankers 

Kerstnachtdienst 
25/12 • 10.00u - Ds. H.E. Dankers

1e kerstdag
26/12 • 10.00u - Ds. A.J. Zoutendijk

2e kerstdag
31/12 • 10.00u - prop. P.J. Verhagen 
31/12 • 19.00u - Ds. H.E. Dankers 

Oudejaarsdienst
01/01 • 10.30u - Ds. H.E. Dankers 

Nieuwjaarsdag

Pr. Gem. Immanuelkerk
24/12 • 10.00u - Ds. G.M. Landman 
Samendienst met Opstandingskerk

24/12 • 22.00u - Ds. E.W.J. van Leersum 
Kerstnachtdienst 

25/12 • 10.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam
1e kerstdag -

Samendienst met Opstandingskerk
31/12 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten - 
Samendienst in en met Opstandingskerk
01/01 • 10.30u - Ds. E.W.J. van Leersum 

Nieuwjaarsdag

Pr. Gem. Opstandingskerk
24/12 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten - 
Samendienst in en met Immanuelkerk

24/12 • 19.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 
KinderKerstnachtdienst 

24/12 • 22.00u - Mevr. ds. E.H.W. Stam 
Kerstnachtdienst 

25/12 • 10.00u - Kerkgebouw gesloten 
Samendienst in en met Immanuelkerk 

31/12 • 10.00u - Ds. E.W.J. van Leersum 
prop. Oudejaarsdag - Samendienst met 

Immanuelkerk
01/01 • 10.30u - Kerkgebouw gesloten - 

Samendienst in en met Immanuelkerk 
Nieuwjaarsdag

R.K. St. Michaelkerk
24/12 • 10.30u - Pastoor J. Skiba

24/12 • 17.30u - Voorgangers J. Vroom en 
J. Bosboom - Gezinsviering 

24/12 • 21.30u - Eucharistieviering
Pastor F. Zwarts - Kerstnachtmis

25/12 • 10.30u - Communieviering
J. Houben 

31/12 • 10.30u - Eucharistieviering
pastor Mauricio Meneses 

V.E.G. De Bilt e.o.
24/12 • 19.00u - 

Kerstmusical Born to be Free
25/12 • 10.00u - Kerstviering 

o.l.v. Adri van der Mast
31/12 • 18.30u - Oudjaarsavondviering

Groenekan
PKN - Pr. Gem. De Boskapel

24/12 • 10.30u - Mevr. W. Dijkstra
25/12 • 10.30u - Mevr. ds. E. A. Visser
31/12 • 19.30u - Mevr. ds. E. A. Visser

Herv. gemeente Groenekan 
24/12 • 15.30u - Ds. P. Molenaar

24/12 • 10.00u - Ds. M. Baan
31/12 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel
01/01 • 15.30u - Drs. G.A. van Ginkel

Herst. Herv. Kerk Groenekan
24/12 • 10.00u - Kandidaat W. Korving 

24/12 • 18.30u - Ds. J.P. Stoel 
25/12 • 10.00u - Kandidaat

L.D.A. Hartevelt 
25/12 • 18.30u - Ds. J.P. Stoel 
26/12 • 10.00u - ds. H. Juffer 

31/12 • 10.00u - Ds. A.P. Muilwijk 
31/12 • 18.30u - De heer J. de Boer 

01/01 • 11.00u - Ds. A.J. Britstra 

Onderwegkerk Blauwkapel
24/12 • 10.30u - Geen dienst i.v.m. 

(latere) Kerstnachtdienst 
24/12 • 22.00u - vanaf 21.40 uur 

samenzang van kerstliederen. 
Voorganger: Drs. P.D.D. Steegman, 
m.m.v. Eddy Vliem (orgel), Elodie 

Schuddeboom (sopraan),Tanja Veenstra 
(alt), Tom Verweij (tenor) en Peter v. der 

Hoek (bas).  

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

24/12 • 11.00u - Ds. J.J. Sijl 
25/12 • 11.00u - Ds. R. Alkema 
31/12 • 11.00u - Kapel gesloten; 

Oecumenische samendienst (10.30u) in 
St. Maartenskerk Maartensdijk 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

24/12 • 10.00u - Ds. Joz. A. de Koeijer
24/12 • 18.30u - Ds. G. Wassinkmaat 
25/12 • 09.45u - Ds. G.H. Kruijmer
26/12 • 10.00u - Ds. G.H. Kruijmer 

Kerstzangdienst 
31/12 • 10.00u - Ds. J. de Jong

31/12 • 18.30u - Ds. G.H. Kruimer

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

24/12 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra
24/12 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra 
25/12 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra 
25/12 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra 
26/12 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra 
31/12 • 10.00u - Ds. A.J. Britstra 
31/12 • 18.30u - Ds. A.J. Britstra 
01/01 • 09.00u - Ds. A.J. Britstra

PKN - Ontmoetingskerk
24/12 • 09.30u - Ds. J.J. Sijl 

24/12 • 21.30u - Ds. R. Alkema 
Kerstavonddienst m.m.v. het koor Praise
31/12 • 09.30u - Kerkgebouw gesloten; 
Oecumenische samendienst (10.30u) in 

St. Maartenskerk Maartensdijk 

St. Maartenskerk
24/12 • 19.00u - Gezins-

kerstviering Lectoren
24/12 • 22.00u - Kerstnachtmis

Pastor Gerard de Wit 
25/12 • 10.00u - Kersthoogmis

Pastoor Jozef Wissink 
31/12 • 10.30u - Oecumenische 

Oudejaarsviering 
01/01 • 10.30u - Woord- en 
Communieviering Lectoren

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

24/12 • 10.00u - De heer A. van Hilten 
24/12 • 18.30u - Ds. J.W. Ploeg 

25/12 • 10.00u - Ds. J. Wolswinkel 
31/12 • 10.00u - Drs. A. ten Napel 

31/12 • 18.30u - De heer C. Hoogendoorn 
01/01 • 18.30u - Ds. A.J. Krol 

PKN - Herv. Kerk
24/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

24/12 • 18.30u - Ds. P. Krijgsman 
25/12 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 

26/12 • 10.00u - Kerstfeestviering 
Zondagschool 

31/12 • 10.00u - Ds. C. van de Worp 
31/12 • 18.30u - Ds. M. van der Zwan 
01/01 • 10.00u - Ds. M. van der Zwan 
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Oud papier Westbroek
Zat. 30-12 zamelen leden van mu-
ziekvereniging De Vriendenkring oud 
papier in. Wilt u het oude papier vóór 
8.00 uur aan de weg zetten. 

Oud papier Hollandsche Rading
Zat. 30-12 wordt door muziekvereni-
ging Kunst & Genoegen oud papier 
ingezameld. De wagen vertrekt om 
9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. Wilt u het 
oude papier tijdig aan de weg te zetten.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Patrijslaan 13   3738 GC  Maartensdijk  
Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van  begrafenissen

in Maartensdijk, Hollandsche Rading, Groenekan,
Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie
      Vraag ons gratis boekje ‘Zo wens ik begraven te worden’ aan.

Bedroefd laten wij u weten dat rustig is ingeslapen
mijn lieve en  zorgzame man, onze bewogen vader, schoonvader, 

betrokken grootvader en overgrootvader

Thomas Johannes St ikvoor t
~ Thomas  ~

21 november 1939 - Utrecht - 16 december 2017

 Sonja Stikvoort-Scholtens
 Jacqueline en Peter
 Cherrelle, Mike
 overige kinderen
 kleinkinderen en achterkleinkind

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid van � omas te nemen 
op vrijdag 22 december om 14.00 uur in aula 1 van crematorium

Daelwijck, Floridadreef 7 te Utrecht. 
Aansluitend bent u uitgenodigd om hem samen met ons 

te herdenken tijdens de afscheidsbijeenkomst. 
Na a� oop is daar gelegenheid om elkaar te ontmoeten

en te condoleren.

Correspondentie: Yarden & Geersing Uitvaartzorg
Arnhemse Bovenweg 12-69, 3708 SH  Zeist

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel 

om mij heen geslagen,
zo is mijn God, 

ik zoek zijn aangezicht. 
[LB 221]

Maria van Bochove

Marie
Numansdorp, 30 mei 1916 

Maartensdijk, 16 december 2017

weduwe van Pieter Cornelis 
Groeneweg

kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

De begrafenis vindt plaats 
in besloten kring.

Correspondentieadres: 
Ellen Moen
Jaap Edenlaan 26, 2807 BS Gouda

Tot onze grote droefheid, maar in dankbare herinnering voor wat hij voor 
ons heeft betekend, geven wij u kennis dat na een moeilijke laatste
levensfase van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame man

Cornelis Hendrikus Maria Broers
Echtgenoot van Marja Broers - van den Berg

* Oud Maarsseveen, † Westbroek,
21 maart 1948 13 december 2017

M. B. M. Broers - van den Berg

De uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden
op zaterdag 16 december 2017.

Dr. Welfferweg 30 • 3615 AN Westbroek
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Geopend ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE

Oudste inwoner altijd positief
door Rob Klaassen

Vrijdag 15 december werd Rachel Polak 106 jaar. Mede omdat zij de oudste inwoner van de 
gemeente De Bilt is, kwam burgemeester Sjoerd Potters haar persoonlijk namens de gemeente 

gelukwensen met haar verjaardag.

Omringd door haar dochter, klein-
kinderen en achterkleinkinderen en 
vele vrienden genoot Rachel volop 
van deze feestelijke dag. Iedereen 
was welkom in haar appartement in 
Dijckstate met uitzicht op de Maar-
tenskerk. Op de uitnodiging was op 
nadrukkelijk verzoek van Rachel 
vermeld, dat iedereen van de pers 
op de namiddag van harte welkom 
was. Dat was niet tegen dovemans 
oren gezegd. Dagbladen, weekbla-
den, lokale televisie, iedereen was 
gekomen. Het was vrijdagmiddag 

niet voor te stellen, hoe druk het 
in het appartement was. Rachel 
genoot er zichtbaar van en ze was 
onvermoeibaar en in staat iedereen 
geduldig te woord te staan, ondanks 
het feit dat haar vaak hetzelfde 
werd gevraagd. Als je zo 106 kunt 
worden...

Zware tijden.
Het leven heeft Rachel Polak niet 
bepaald toegelachen. De Tweede 
Wereldoorlog heeft haar leven voor 
altijd veranderd. Ze verloor haar 

hele familie. Man, ouders, zuster, 
ooms, tantes, neven, nichten. Pas 
toen ze 80 jaar was, voelde ze zich 
volwassen genoeg om eens precies 
na te gaan hoeveel familieleden ze 
door de oorlog had verloren. Voor 
die tijd had ze die vraag steeds ver-
drongen. Het bleken er 41 te zijn. 
Alleen zijzelf en haar dochter Ma-
nuela overleefden de oorlog. Manu-
ela werd opgevangen in een pleeg-
gezin in Nieuw Vennep. Rachel zelf 
werkte in de oorlog als assistent-
huishoudster in een opvanghuis 
voor meisjes in Haarlem. Doordat 
zij ongevraagd over een door het 
verzet verstrekt persoonsbewijs 
beschikte, heeft zij deportatie naar 
Polen kunnen ontlopen. Haar man 
Jaap, die dat nog niet had gekregen, 
werd afgevoerd. Na de oorlog zijn 
moeder en dochter weer gelukkig 
herenigd en is Rachel als kleuter-
leidster aan het werk gegaan. 

Altijd positief.
Op de vraag wat nu haar meest ken-
merkende eigenschap is, zegt haar 
kleinzoon Steije: ‘Mijn grootmoeder 
is altijd positief en blij. Elke dag is 
voor haar weer een nieuwe blije dag. 
Echt ongelooflijk als je zo positief in 
het leven staat’. Haar dochter Ma-
nuela (78) vult aan: ‘Mijn moeder 
heeft echt wel eens een wat mindere 

dag, maar die laat ze snel weer ach-
ter zich om weer positief vooruit te 
kijken. Ze heeft wel eens tegen mij 
gezegd, dat als ze zou gaan huilen 
ze nooit meer uitgehuild zou zijn. Ze 
staat het zichzelf niet toe om treurig 
te zijn. Dat wil ze niet en daarom ge-
beurt het ook niet. Ze kijkt altijd po-
sitief vooruit in het leven. Kennelijk 
is dat, naast een sterk lichaam, een 
effectief middel om op een goede 

manier voor zowel jezelf, als voor je 
omgeving, oud te kunnen worden’ . 
Ook de collega van kapper Hans 
Stevens – Betty - die Rachels haar 
verzorgt, zegt: ‘Als ik wel eens wat 
minder goed in mijn vel zit en ik heb 
het haar van mevrouw Polak ver-
zorgd, dan kom ik daar altijd weer 
vrolijk en vol energie vandaan. Echt 
een ongelooflijk iemand om mee om 
te gaan’. 

Mevrouw Polak samen met burgemeester Sjoerd Potters.

Rouwpost en sneeuw...

De familie toonde bij aankomst 
begrip: dit was de dag van de 
uitvaart van hun dierbare en 
dit weer maakte daar deel van 
uit. Een kwartier later startte de 
plechtigheid in de warme aula.

Iedereen had last van de sneeuw. 
Ook PostNL, de enige o�  ciële 
bezorger van rouwpost. Op die 
bewuste maandag is van 180 
uitvaarten de rouwpost niet 
opgehaald. Verdrietig voor nabe-
staanden die daar het slachto� er 
van zijn geworden. 

Rouwkaarten worden in speci-
ale enveloppen (vaak door de 
nabestaanden zelf) naar een 
PostNL-locatie gebracht, waar ze 
aan het eind van de dag worden 
opgehaald en naar het sorteer-
centrum gebracht. Zelf doe ik 
het anders. Ik breng de rouwpost 
namens de familie direct naar het 
sorteercentrum in Nieuwegein. 
Daar kunnen wij uitvaartonder-
nemers tot 22:30 uur terecht. De 
post is dan op de plek waar ze 
wordt gesorteerd en verstuurd. 
Maar: het blij�  mensenwerk en 
niet iedereen kan zich permit-
teren met Code Rood thuis te 
werken.

Vorige week maandag werd er Code Rood afgegeven door het KNMI vanwege gevaarlijk winterweer. 
Zelf zat ik in een witte (!) rouwauto, gevolgd door familieleden in vijf personenauto’s. We waren met de 
overledene op weg van diens woonhuis, naar het crematorium. Wij ploegden ons door de nog steeds vallende 
sneeuw. De rit zou onder normale omstandigheden een half uur duren. We deden er nu een uur over. 

Zelf heb ik goede ervaringen 
met de medewerkers van het 
sorteercentrum. Een tijd geleden 
bracht ik ‘s avonds rouwpost weg 
en bij thuiskomst werd ik gebeld 
door de zoon van de overledene. 
‘Er staat een verkeerde geboor-
tedatum op de rouwkaart’, zei 
hij. Vader was blijkbaar een jaar 
eerder geboren dan nu op de 
kaart stond. Ik had de jas nog 
aan en reed terug naar Nieuwe-
gein om te proberen de kaarten 
terug te halen en arriveerde 
tegen elf uur. 

‘Is de rouwpost al gesorteerd?’ 
vroeg ik aan de voorman. ‘Ja, 
het zit allemaal in de machines’, 
was het antwoord. Ik legde de 
situatie uit en de voorman nam 
me mee naar de sorteermachi-
nes. Rouwpost kent een apart 
gedeelte in het sorteercentrum. 
Ik herkende mijn rouwkaarten 
aan het afwijkende formaat en 
samen met de medewerkers 
wisten we ze allemaal uit de 
machine te halen. Ik belde de 
zoon, die net als ik opgelucht 
was. De volgende dag heb ik de 
kaarten opnieuw gedrukt, nu 
met de juíste geboortedatum, en 
verstuurd. Een dag later, dat wel, 

maar dat hee�  gelukkig niemand 
gemerkt. Complimenten voor 
PostNL. Het blij�  mensenwerk 
en dat is maar goed ook. Op die 
bewuste maandag is van 180 
uitvaarten de rouwpost dan niet 
opgehaald, maar van alle andere 
uitvaarten wel.

Nog een paar dagen, dan is het 
Kerstmis. Ik wens u goede dagen 
toe in de gedachte aan hen die 
het moeilijk hebben. 
Liefde, mededogen en verdraag-
zaamheid zijn geen luxeartikelen, 
maar eerste levensbehoe� en 
(DALAI LAMA).

Koop Geersing, 
uitvaartverzorger

06 - 10 27 55 8506 - 10 27 55 85

advertorial De beste wensen 
van onze bezorgers

Ook dit jaar kunt u onze bezorgers weer aan de deur verwachten met 
een persoonlijke kerst-/nieuwjaarsgroet. Dit jaar is hun eindejaarsgroet 
uitgevoerd als boekje met daarin maar liefst 22 aanbiedingen van Vier-
klankadverteerders omdat zij het leuk vinden wat extra’s te doen voor 
onze lezers. Voor u dé gelegenheid om uw waardering voor hun tome-
loze inzet kenbaar te maken.

In het bonnenboekje treft u een zeer gevarieerd aanbod kortingsbon-
nen en acties aan die veelal direct inwisselbaar zijn. Een aantal is het 
hele jaar door geldig, sommigen gedurende een bepaalde periode. Uw 
bezorger overhandigt het bonnenboekje het liefst persoonlijk. Dat is 
een tijdrovende bezigheid die over het algemeen meerdere bezorgmo-
menten in beslag neemt. Wees dus niet teleurgesteld als uw exemplaar 
een weekje later komt.

Samen aan 
het kerstdiner

Maandagavond 18 december opende locoburgemeester Hans Mieras 
het kerstdiner voor ouderen in hotel/restaurant Van der Valk in De 
Bilt. Deze gezellige avond is bedoeld om eenzame ouderen samen te 
brengen tijdens de feestdagen. Ongeveer 150 inwoners uit gemeente 
De Bilt en Zeist namen deel aan het diner, dat voor de 15e keer werd 
georganiseerd. [foto Walter Eijndhoven] 
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor 
         zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.90

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

R E C L A M E  G E L D I G  VA N
D O N D E R DAG  21 D E C E M B E R
T / M  W O E N S DAG  27 D E C E M B E R

Noten & pinda's

Kaas

Half om half gehakt 1 Kg.  | 5.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 6.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 6.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

Filet americain
Ei bieslook salade
Selderie salade

Gebraden rosbief 
Gegrilde fricandeau
Beenham 3 x 100

GRAM 4.98

3 x 100
GRAM 4.98

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN KAAS 500

GRAM 6.25

VERS GESNEDEN 
ROOMBRIE

100
GRAM 1.25

VERS GEBRANDE
HUISMIX 250

GRAM 4.98

250
GRAM 4.98

VERS GEBRANDE 
CRANBERRY NOTENMIX 

HET TEAM VAN SLAGERIJ 
ZWEISTRA WENST U

EN EEN 
SMAAKVOL 2018!

FIJNE
KERSTDAGEN WOENSDAG GEHAKTDAG

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Speciaal voor Kerst
Dagelijks verse aanvoer van primeurs, 
specialiteiten, paddenstoelen

Van onze traiteur
Wij koken de gehele dag door om u de meest 
verse producten te kunnen leveren. Volop 
voor- en hoofdgerechten voor de Kerst.

Van onze patissier
Onder andere verse taarten, gebak, 
champagnecake, champagnetruffels, 
friandises, amandelkransen en -staven.

Van onze bakker
Volop kerstbrood, desembroden, 
bake off gebakken kleine broodjes

EN NOG VEEL MEER... VERSER KAN NIET!

Wij wensen u 
prettige Kerstdagen

en een smaakvol 2018
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advertentie

Chapeaupenning voor Jos Heuer
door Walter Eijndhoven

Donderdag 14 december reikte burgemeester Sjoerd Potters een chapeaupenning uit aan Jos 
Heuer, directeur Bedrijfsvoering bij De Werkplaats (WP) in Bilthoven. Gedurende meer dan 
tien jaar heeft Heuer zich dan ook verdienstelijk gemaakt voor de Biltse samenleving, altijd 

zoekend naar de verbinding tussen zijn school De Werkplaats en de maatschappij.

Naast zijn reguliere baan als di-
recteur Bedrijfsvoering bij De 
Werkplaats was Heuer bestuurslid 
bij Samen voor De Bilt, lid Plat-
form Duurzaamheid, deelnemer 
Bilts Energie Beraad, lid Klank-
bordgroep Centrumplan Biltho-
ven en vanuit de klankbordgroep 
voorzitter Werkgroep Vinkenplein 
en Werkgroep Veilig Fietsen Jan 
Steenlaan. Jos Heuer zette zijn ken-
nis en ervaring belangeloos in voor 
de Biltse samenleving. De burge-
meester reikte hem daarom graag 

de chapeaupenning uit.

Innerlijke drive
‘Bij elk project oversteeg Heuer 
het belang waarvoor hij oorspron-
kelijk was ingehuurd’, vertelt Pot-
ters. ‘Elke keer weer zoekt hij de 
verbinding tussen school en de 
Biltse samenleving, kijkend naar 
het gemeenschappelijk belang en 
altijd bereid om gezamenlijk voor 
de beste oplossing te gaan’. En alles 
natuurlijk in de avonduren, naast 
zijn reguliere baan als directeur 

Bedrijfsvoering. En dat jaar in, jaar 
uit. Potters: ‘Bij Jos Heuer merk je 
dat hij alles doet vanuit een innerlij-
ke drive, goed voor de mens, voor 
de natuur en voor het milieu: voor 
de wereld om ons heen. Ik ken de 
heer Heuer als een bescheiden man, 
ondanks dat hij duidelijk al dan niet 
sturend aanwezig is. Zijn integriteit 
en betrouwbaarheid maken hem 
een belangrijke en gewaardeerde 
partner’.

Snoeproute
‘Ook in zijn functie als directeur 
Bedrijfsvoering op De Werkplaats 
kreeg Heuer veel gedaan met zijn 
collega’s en werkers: financiering 
nieuwbouw van de school, aanleg 
van 560 zonnepanelen, school-
gebouwen energiezuiniger laten 
worden, de bouw van de Kees 
Boeke Sporthal, maatregelen om de 
‘snoeproute’ van de werkers schoon 
te houden tussen De Werkplaats en 
de Plusmarkt en De Werkplaats 
kreeg in september het predikaat 
Fair Trade school. Een lijst om trots 
op te zijn’.

Lijsttrekker is Theo Aalbers. Mi-
chelle Schuurman en Anco de Rooij 
zijn de beoogde fractieassistenten. 
Het verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie draagt het motto ‘Sa-
men waardevol’. De kandidatenlijst 
van de ChristenUnie bestaat uit 11 
personen. Na de afgelopen vier jaar 
fractie-assistent geweest te zijn, 
heeft Theo Aalbers eind november 
het raadslidmaatschap van Nico 
Jansen overgenomen. Michelle 
Schuurman (Hollandsche Rading), 
momenteel commissielid, staat op 
de 2e plaats. Anco de Rooij (Bilt-
hoven) staat op de 3e plaats. 

V.l.n.r. Irene Elsevier, Corina 
Nagel, Anco de Rooij, Martin van 
der Grift, Theo Aalbers, Michelle 

Schuurman, Nico Jansen, Cornelis 
Kronenburg, Judith de Waal.

Diederick van Dalen en Daniel 
van Utrecht ontbreken op de foto. 

(foto: Jeroen Jumelet).

Rottrap

Burgemeester Sjoerd Potters ontving donderdag 14 december uit handen 
van Peter Schlamilch (voorman bij Forza) ruim 500 handtekeningen van 
verontruste burgers, die vinden dat de trap bij het station in Bilthoven te 
gevaarlijk is en willen dat er iets aan gebeurt. V.l.n.r. verder nog de Forza- 

sympathisanten Johan L’Honoré 
Naber en Humphrey van Buren, 
die de handtekeningen verzameld 
hebben.

[foto Reyn Schuurman]

Kerstboom vol wensen
De Socialistische Partij 

stond vrijdag 15 december 
op de Wintermarkt in 

De Bilt. Bezoekers 
meldden hun politieke 

wens voor 2018 op een 
kaartje voor de Kerst-

boom. De gemeenteraads-
fractie zal de ingebrachte 
wensen inventariseren en 

bij bruikbaarheid
meenemen in het komende 

verkiezingsprogramma. 

Zo stond raadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer dit weekeinde 
glühwein en andere kerstdingetjes uit te delen. [GG]

Jos Heuer krijgt de Chapeaupenning uit handen van burgemeester Sjoerd 
Potters.

Jos Heuer neemt afscheid van zijn geliefde school.

Theo Aalbers lijsttrekker 
ChristenUnie 

De ledenvergadering van de ChristenUnie heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraads
verkiezingen vastgesteld. Alle kernen van de gemeente De Bilt zijn hierop vertegenwoordigd.
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Keukenmontage- en klussenbedrijf

Ger van Den Dool

Buys Ballotweg 29, 3731 VG  De Bilt
T: 030 - 638 21 56,   M: 06 - 5340 35 05

info@gervandendool.nl
www.gervandendool.nl

Wenst u hele
Fijne Kerstdagen

WWW.EETJELEKKERINJEVEL.NL

Prettige feestdagen
en een gezond en

voorspoedig 2018
HENNY HEIBLOEM - VOEDINGSCOACH

TEL. 06 48 95 17 81

en een gezond en
Prettige feestdagen

wenst u Fijne Kerstdagen en
de beste wensen voor

u en uw dieren

Wij wensen u

fijne 
feestdagen 

en een 
voorspoedig 

2018

AUTORIJSCHOOL/

THEORIECENTRUM 

DOORNENBAL
Bovag*** RIS-gecertificeerd

Faalangst instructeur

wenst alle leerlingen, 
oud-leerlingen, 

vrienden en bekenden 
goede en prettige feestdagen 

en vooral een gezond 
en veilig 2018 toe.

WWW.AUTORIJSCHOOLDOORNENBAL.NL

Een klasse beter!
sinds 1963

Fijne
Kerstdagen

0346 - 281444 / 06 - 36142989
 info@kvdwmakelaardij.nl
 www.kvdwmakelaardij.nl

Open Kerstatelier Jits Bakker
door Henk van de Bunt

Het is een enerverend en bijzonder jaar geweest voor het oeuvre van Jits Bakker, 
met interessante museale tentoonstellingen en de ontwikkeling van allerlei toekomstplannen. 
Om samen deze bijzondere momenten te vieren zal het atelier ‘de kooi’ en de beeldentuin van 
de kunstenaar geopend zijn van 23 tot en met 26 december, alle dagen van 12.00 tot 18.00 uur. 

Gedurende de openstelling zijn 
zoon Tibo en andere vrijwilligers 
aanwezig in het aterlier en de bijbe-
horende beeldentuin voor vragen. 
Tibo: ‘Mijn vader Jits Bakker wordt 
ook wel de meest bestolen kunste-
naar van Nederland genoemd. Maar 
ja, hij heeft misschien ook wel het 
meeste gecreëerd. In korte tijd wer-
den zo’n 30 levensgrote beelden 
van zijn hand gestolen op diverse 
locaties in Nederland. Maar ook in 
het buitenland wisten criminelen 
zijn werk te stelen’. 

Brons
Tibo vervolgt: ‘Wat het in het geval 
van brons-dieven minder roman-
tisch maakt, is dat zij pogen deze 
kunstwerken om te smelten in ruil 
voor minimale winst. Dit is niet bij 
alle gestolen kunstwerken van mijn 
vader het geval geweest. Een aantal 
kwam op Marktplaats terecht - een 
minder romantisch medium is vrij-
wel ondenkbaar. Het beeld ‘tour-
renners’ werd via een anonieme 
tip door de recherche opgespoord. 
Het kunstwerk stond in een Haagse 
loods en staat nu weer op de plek 
waar het hoort, het beeldenpark op 
landgoed Beerschoten in De Bilt’.

Onvervangbaar
Een betrokken Tibo vervolgt: ‘Het 
was het ontvreemden van zijn le-
venswerk. Zijn intense emoties bij 

het zien van de plots lege sokkels 
in onze achtertuin zal ik nooit ver-
geten. Dat heeft enorme indruk op 
mij gemaakt. Hij zakte letterlijk op 
de grond en schreeuwde het uit van 
verdriet, zijn kinderen waren ge-
stolen. Let wel; in sommige kunst-
werken zat maanden, of zelfs jaren 
werk. Onvervangbaar: alsof ze een 
stuk uit je ziel snijden. Niet alleen 
had het verdriet een grote uitwer-
king op mij als klein jochie, maar 
ook op de rest van het gezin en onze 
vriendenkring. Ik stond er verstomd 
bij en ik had geen idee hoe ik hem 

ooit nog moest troosten, ook al wa-
ren we de allerbeste vrienden. Alles 
was voor mijn vader ondergeschikt 
aan de kunst’.

Airborne
Tibo vertelt vervolgens het ver-
haal over het bronzen beeld ‘Air-
borne parachutist’ als voorbeeld 
van ontvreemding: ‘Het stond in 
de jaren ’90 geëxposeerd bij het 
Airborne Museum in Oosterbeek 
en werd gestolen. De vormgeving 
is gemakkelijk verklaarbaar; een 
parachutist, die tijdens de slag om 

Arnhem landde om met zijn kame-
raden Nederland te bevrijden. Jits 
heeft de slag om Arnhem aan den 
lijve ondervonden en hij moest ook 
evacueren en bovendien raakte de 
oorlog hem temeer omdat zijn va-
der door de Duitse bezetter werd 
gefusilleerd vanwege zijn verzets-
werk. Het was een wonderbaarlijke 
ontknoping toen de dief het nodig 
oordeelde het beeld voor de ingang 
van het Airborne Museum te leg-
gen, omdat hij duidelijk angstig 
werd door de enorme publiciteit 
die de ontvreemding bij velen op-
riep. Een leuke bijkomstigheid is 
dat prins Charles van het Verenigd 
Koninkrijk een tweede variant van 
dit bijzondere beeld van mijn vader 
in eigendom heeft. Het oorspronke-
lijke beeld siert de tuin bij het Air-
borne Museum in Oosterbeek’. 

Volk
Met de kerstopenstelling treedt 
Tibo weer en opnieuw in de voet-
sporen van zijn vader: ‘Eind vorige 
eeuw stelde Jits Bakker vaker zijn 
atelier open voor het publiek in 
Kersttijd: ‘Hij wilde zijn kunst voor 
het grote publiek toegankelijk ma-
ken, hij wilde dat álle mensen niet 
alleen zijn kunstwerken konden 
bewonderen, maar ook aanraken. 
En zo kwamen er ruim dertig beel-
den in Beeldenpark Beerschoten te 
staan en creëerde hij een sprookjes-
achtig labyrint in onze achtertuin, 
met ruimte voor nog vele tiental-
len beelden. Ook op andere open-
bare plekken is zijn werk te vinden 
in binnen- en buitenland. Heeft hij 
daar een hoge prijs voor betaald? 
Was het misschien zelfs naïef te 
noemen? Wie zal het zeggen. Maar 
mijn vader was een kunstenaar van 
het volk, hij kon niet anders’.

Tibo in ‘de kooi’ met het beeld ‘Airborne parachutist’, dat ook tijdens het 
Open Kerstatelier te zien zal zijn.

Het muzikale brein van God
Aldus werd Johann Sebastian Bach gekenschetst door de Engelse dirigent Laurence Cummings 

en voorwaar: afgelopen zondagmiddag waarde Bachs genie door de compleet uitverkochte 
Opstandingskerk, ‘slechts’ voortgestuwd door de geestdrift, die de ware muziekliefhebber

zo kenmerkt: koor en orkest bestonden grotendeels uit amateurs maar
de inzet was er niet minder om.

Niet alleen vierde het Projectkoor 
Midden-Nederland zijn 20-jarig 
jubileum, maar kondigde tege-
lijkertijd zijn afscheid aan: het 
wordt steeds moeilijker om nieu-
we leden te vinden, vooral man-
nen. Een beslissing die velen in 
het publiek betreurden: er stond 
immers een volwaardig koor van 
zo’n 50 zangers en een compleet 
orkest op het podium, die niet 
alleen Bachs fenomenale, maar 
moeilijke Magnificat uitvoerden, 
maar daarnaast ook delen uit de 
3e Orkestsuite en het Weihnachts-
oratorium ten gehore brachten.

Solisten
Naast een vijftal prima solis-
ten, waarbij vooral sopraan Iris 

de Koomen en alt Diana van der 
Bent opvielen, speelden ook de 
trompettisten een belangrijke rol: 
moeilijke en hoge partijen die 
vrijwel geheel vlekkeloos klon-
ken. 

Het koor, dat zich in het Magnifi-
cat tot het uiterste moest concen-
treren op de soms zeer snelle en 
lastige passages, ontspande hoor-
baar in het ‘Jauchtzet, frohlocket’ 
en verspreidde met volle en hel-
dere klank een vertrouwd Kerst-
gevoel door de kerk.

Ovatie
Dirigent van het eerste uur, Her-
man Schimmel, werd na afloop 
door een dankbaar publiek, koor 
en orkest langdurig geëerd met 
een staande ovatie; een terechte 
afsluiting van een prachtige mid-
dag, want, zoals Bachs tijdgenoot 
Johann Friedrich Daube al zei: 
‘Wie Bach niet heeft gehoord, 
heeft veel niet gehoord.’

(Peter Schlamilch) Het koor, orkest en solisten in een volle kerk (Foto Frans Poot).
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Ik wens u fi jne en 
gelukkige dagen toe

& Geersing

Koop Geersing | uitvaartzorg

Wij wensen u goede kerstdagen en 
een gezond en gelukkig nieuwjaar! 

Ook in 2018 zijn wij graag uw adres voor loon-, 
sloop- en grondwerken. 

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS

Uw adres voor: 

lichtinstallaties • krachtinstallaties • computernetwerken

Alle medewerkers van Boshuis 
wensen u een fijne kerst

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 06 - 53351430

Joop en Jannie 

van Rossum 

en hun 

medewerksters 

wensen u 

Prettige 

Kerstdagen toe.

Wij wensen 

u prettige 

feestdagen  

en een voorspoedig 

2018!

wenst iedereen prettige 
feestdagen en een
voorspoedig 2018
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Dorpsweg 126
3738 CJ Maartensdijk

T: 0346 - 211285
E: eetbijpeet@gmail.com

Wenst u fijne
Feestdagen

Tom en Marjolein:  
al vijf jaar dikke maatjes

Al vijf jaar zijn ze dikke maatjes en doen alleen maar leuke dingen als ze elkaar zien.
En elke afspraak eten ze een lekker taartje, dat is vaste prik. Tom (23) en Marjolein van der 

Sterren (29) zijn een stralend maatjeskoppel van vrijwilligersorganisatie
Handjehelpen en vieren met veel plezier hun jubileum.

Naar de film, lekker zwemmen, 
naar het strand, waterfietsen, naar 
het theater, musea, uit eten. Het is 
één lange, mooie lijst met leuke 
dingen die Tom en Marjolein sa-
men hebben gedaan. Marjolein is 
studentadviseur op het MBO en 
wilde naast haar baan graag wat 

voor een ander doen en meldde 
zich als vrijwilligster bij Hand-
jehelpen. Daar werd ze gekop-
peld aan Tom. Hij heeft een ver-
standelijke beperking. Voor zijn 
verjaardag kreeg hij van haar een 
duimdik fotoalbum met daarin al-
lemaal foto’s van hun uitjes. Hun 

beider ogen glinsteren bij het te-
rug zien van al die mooie momen-
ten als ze samen in het boekje bla-
deren. Ze hingen zelfs samen in 
een bakje aan een hijskraan naast 
Tivoli Vredenburg op de dag van 
de bouw. ‘Het uitzicht was heel 
erg mooi’, zegt Tom en ook de 
foto dat hij in museum Beeld en 
Geluid in Hilversum het journaal 
presenteert spreekt boekdelen. 
‘Maar de zee is het allerleukst’, 
vertelt hij met een brede glimlach. 

Neeeeee
Op de vraag of ze na vijf jaar hun 
maatjescontact gaan afsluiten 
klinkt een gelijktijdig en hart-
grondig ‘Neeee’, en ze proesten 
het uit van het lachen. Ze hebben 
nog zoveel leuke plannetjes sa-
men. Marjolein: ‘Op naar de 10 
jaar, hé Tom? Ik wil ons contact 
echt niet missen. 

Ik word er zo blij van en wij heb-
ben zoveel plezier samen. Tom 
kan echt zo ontzettend van dingen 
genieten en denkt niet moeilijker 
dan nodig is. Daar zouden heel 
veel mensen wat van kunnen le-
ren. Dit vrijwilligerswerk is een 

echte aanrader.’ 
Marjolein en Tom spreken zo eens 
in de in de zes à acht weken af en 
verzinnen vaak van tevoren wat 
ze willen gaan doen. Laatst wa-
ren ze naar de film Dikkertje Dap 
maar ze zijn ook al Tom’s moeder 
aan wezen moedigen bij een hard-
loopwedstrijd. Ook zijn ze naar de 
dierentuin geweest. 

Dieren
Tom is gek op beesten en werkt in 
Bilthoven elke dag op de kinder-
boerderij. Als jubileumuitje gaan 
ze samen zwemmen en taart eten, 
dat staat al vast. Vol trots vertelt 
Tom dat het de dag van het inter-
view de 15e is en of dat wel geno-
teerd kan worden in het verhaal. 
Hij trekt vervolgens zijn jas aan 
en gaat de deur uit, Marjolein en 
Tom gaan op zoek naar een leuk 
restaurantje.

Nieuwe Maatjes 
In de Bilt zoekt Handjehelpen vrij-
willigers die stevig in de schoenen 
staan om bijvoorbeeld een vrouw 
met Niet Aangeboren Hersenlet-
sel die pas weduwe is geworden 
tot steun te zijn of met een man 
met een verstandelijke beperking 
in het weekend een wandeltocht 
te maken. Handjehelpen heeft di-
verse vrijwilligersvacatures, er is 
altijd een mooie match te maken. 
Ook bijzonder vrijwilligerswerk 
doen? Kijk dan op www.handje-
helpen.nl bij vrijwilligerswerk.

(Jeanet Nijeboer)
Vrijwilligster Marjolein van der Sterren en Tom gaan regelmatig met 
elkaar op stap.

Jaarverslag en werkplan 
Veilig Verkeer Nederland aangeboden

door Guus Geebel

Dinsdag 12 december ontving wethouder Ebbe Rost van Tonningen op zijn kamer
in Jagtlust een delegatie van Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling De Bilt.

Voorzitter Enny Doornenbal bood de wethouder het jaarverslag 2017
en het werkplan 2018 van de Biltse afdeling aan. 

De wethouder zegt blij te zijn 
met de bijdragen die VVN levert 
aan het veiliger maken van de ge-
meente. Onlangs nog reikte hij op 
verzoek van VVN certificaten uit 
aan de deelnemers van een 50+ ver-
keerstraining. Rost van Tonningen 
noemt de opfrissingstrainingen van 
VVN voor senioren over nieuwe 
verkeersregels en ontwikkelingen 
in het verkeer erg belangrijk. 

Enny Doornenbal gaat in op een 
aantal belangrijke ontwikkelingen 
zoals het praktisch verkeersexamen 
voor jongeren van basisscholen. 
VVN organiseert dit examen samen 
met de scholen. Een innovatie is de 
app voor het praktisch verkeersexa-
men waardoor de controle tijdens 
de route digitaal kan worden ge-
volgd.

Wethouder Rost van Tonningen ontvangt een exemplaar van het 
jaarverslag en werkplan van VVN-voorzitter Enny Doornenbal.

School
VVN De Bilt adviseert om kinderen 
veilig naar school te brengen. Het 
gedrag van ouders die hun kinderen 
met de auto dichtbij de school snel 
afzetten is een aandachtspunt, want 
er ontstaan vaak onveilige situaties 
rondom de school. VVN vindt het 
jammer als kinderen niet leren met 
de fiets naar school te gaan, want 
daarmee kunnen ze ervaring in het 
verkeer opdoen en het verkeer bij 
de school veiliger maken. Het elek-
trische fietsverkeer neemt sterk toe. 
De hogere gemiddelde snelheid van 
deze fietsen vraagt meer oplettend-
heid. VVN biedt snelfietsers een 
training aan om de verkeersveilig-
heid te vergroten. 

Veiligheid
Het toenemend aantal mensen 
met een scootmobiel is een andere 
doelgroep. De gebruikers kunnen 
op een speciaal parcours oefenen 
om er veilig mee te rijden, evenals 
de e-bikers. Wethouder Ebbe Rost 
van Tonningen zegt toe een van de 
volgende bijeenkomsten van het 
verkeersplatform te gaan bezoeken. 
Dit verkeersplatform bestaat uit een 
aantal organisaties die de gemeente 
adviseren in diverse verkeersaange-
legenheden. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-computernetwerken

Boomklever 2 - Maartensdijk
Tel. 06 - 53351430

OOK  
HET ADRES 
VOOR UW 

LEDERWAREN

BIJ ONS KUNT U TERECHT VOOR 
EEN AMBACHTELIJKE, VAKKUNDIGE 

REPARATIE VAN UW SCHOENEN 
LOOYDIJK 107 - DE BILT - 030 220 2994 - SCHOENMAKERIJVANDERMEYDEN.NL

Geweldig
Wasresultaat!

Gegarandeerd!

Geluids
arm

Geluids
arm

MET 
3 JAAR 

GARANTIE

VINK GAAT VOOR

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �   Tel. 0346-281459www.vinkwitgoed.nl

Wij zijn op zoek naar een:

Medewerker Logistiek (full-time, binnendienst)

Het bedrijf:
VCE techniek b.v. is een technisch handels en adviesbureau op het 
gebied van trillingstechniek en isolatie. Wij zijn gespecialiseerd in de 
fabricage en levering van rubber-metaal trillingdempers, stalen veren, 
luchtveren en rubber vormdelen. Onze producten worden toegepast in 
de maritieme sector, spoorwegindustrie, automobielindustrie en
installatie techniek.

Functie inhoud:
• Administratieve verwerking en controle van de goederenstroom 

(ingaand / uitgaand);
• Coördineren van assemblagewerkzaamheden 

(handmatig / machinaal);
• Coördineren van zendingen en contact onderhouden met vervoerders;
• Logistieke planning coördineren in overleg met afnemers;

Functie eisen:
• HBO / MBO opleidingsniveau (afgerond) met werkervaring;
• Affiniteit met logistiek en techniek;
• Flexibele en consequente werkhouding;
• Een doener en bereid een breed takenpakket uit te voeren
• Geen 9 tot 5 mentaliteit;
• Stressbestendig;
• Een sterk besef van normen en waarden;
• Goede beheersing van de Nederlandse en 

Engelse taal in woord en geschrift;
• Kennis van en ervaring met administratieve software en MS-office;
• In bezit van B-rijbewijs;
• Woonachtig in Bilthoven (of directe omgeving);

Interesse?
Stuur dan binnen twee weken een sollicitatie met c.v. naar:
VCE techniek B.V., directie@vcetechniek.com, referentie: sollicitatie

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs

Uw lokale
drukwerkspecialist
Bel 0346 - 21 12 15, 
of kijk op www.parelpromotie.nl.

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268  info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

UW CADEAU
Bij besteding vanaf € 65,- aan 
Lancôme producten een 15ml 
(dag)creme naar keuze cadeau.

25% KORTING
OP ALLE PRODUCTEN VAN

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com

Luxe Kerststol
met amandelspijs

Calamansi-hazelnoot taart

Chocoladebombe
met bosvruchten

Feestelijke truffeltaart 

Feestelijke petit-fours
in 4 smaken:
- frambozenmousse
- bosvruchtenmousse
- chocolademousse
- calamansimousse

Frambozenrol

 Arinfo BV   
 Kon. Wilhelminaweg 461   
 3737 BE Groenekan   
   

T +31(0)346 213204      
 info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS
marketing, communicatie en PR

service voor ondernemers

Wenst U prettige kerstdagen
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Specialisten in esthetiek, restauratieve en implantologische behandelingen

Mondzorg De Bilt breidt uit

Burgemeester de Withstraat 59-c
3732 EJ  De Bilt - T 030-2512105
balie@mondzorgdebilt.nl

kleinschalige praktijk
3 betrokken tandartsen
2 mondhygiënisten

advertentie

Gezelligheid bij de Dorpsklep
door Walter Eijndhoven

De Dorpsklep is de laagdrempelige huiskamer voor en door bewoners in De Bilt. In de 
Dorpsklep ontmoeten bewoners, jong en oud, uit de buurt elkaar en iedereen kan er terecht 

voor uiteenlopende activiteiten in een gemoedelijke en gezellige sfeer.

Bij de Dorpsklep is altijd wel iets 
te doen voor de leden. Dit varieert 
van met elkaar koken, naar een film 
kijken, een koffieochtend of gezellig 
samen borrelen. Maakt niet uit, als 
je maar een leuke activiteit met el-
kaar organiseert.

Idee
Het idee van de Dorpsklep be-
taat nog niet zo lang. Zaterdag 16 
september veranderde één van de 
lokalen van de oude Theo Thijs-
senschool aan de Jasmijnstraat 6 in 
De Bilt in een gezellige huiskamer. 
Buurtbewoners werden uitgenodigd 
een kijkje te komen nemen en de or-
ganisatoren hoopten dat het idee zou 
aanslaan: samen eten en elkaar beter 
leren kennen. In het begin was de 
huiskamer misschien nog wat kaal, 
maar al snel namen buurtbewoners 
van alles en nog wat mee: schilde-
rijen, stoelen, een bankstel, lampen, 
tafels en zelfs een stereo-installatie. 
Inmiddels oogt het oude lokaal heel 
gezellig, alsof je met z'n allen in de 
huiskamer bij iemand zit. 

Hollandse pot
'En dat is nu precies de bedoeling', 
vertelt Peet, één van de leden van de 
Dorpsklep. Eén van de leden? 'Ja', 

legt Peet uit. 'Het is de bedoeling 
dat je lid wordt van deze huiskamer. 
Wij vragen een kleine bijdrage van 
iedereen, niet alleen voor het eten, 
maar ook voor de huur van het lo-
kaal in deze school. Iedere maand 
betalen wij 250 euro huur en wij 
moeten uiteindelijk wel zelfvoor-
zienend zijn'. Igor is voor de eerste 
keer op bezoek bij de Dorpsklep. 'Ik 
vind dit een heel leuk idee. Ik ben 
hier voor de eerste keer en zit met 
vreemden aan tafel gewoon lekker 
te kletsen. Dit is een goede manier 
om je buurman of overbuurvrouw 

te leren kennen. Meestal zeg je el-
kaar wel gedag, maar je kent elkaar 
niet echt'. Ook buurtbewoners Ellen 
en Niels zitten aan tafel. Zij zijn al 
vanaf het begin lid van de Dorps-
klep. 'Dit is zo'n goed idee. Het is 
de bedoeling dat wij voor elkaar 
koken. Ik heb laatst een Hollands 
buffet voor alle aanwezigen bereid. 
Gewoon een lekkere Hollandse pot. 
Vanavond eten wij weer iets dat an-
deren meenemen, met een drankje 
erbij. Gezellig, toch?' Voor meer in-
formatie over de Dorpsklep: www.
vereniginghetoudedorp.nl. 

Top 2000 in close harmony
Tussen Kerst en Oud & Nieuw zendt NPO Radio 2 de jaarlijkse Top 
2000 uit. Onder de titel Live 2000 vinden in Hilversum vele (muzi-
kale) evenementen plaats.

Op het marktplein staat van vrijdag 29 december tot en met zondag 31 
december een grote tent die gratis toegang biedt aan 800 mensen. Daar-
naast vinden op andere plekken in Hilversum optredens plaats. Ook het 
Bilthovens koor K'zz Voice treedt op tijdens dit evenement. K'zz Voice 
is een gemengd vijfstemmig close harmony koor van meer dan 20 en-
thousiaste muziekliefhebbers. Onder enthousiaste leiding van dirigent 
en pianist Martin Rudolph zingen zij jazz, soul, blues, gospel en latin.
Het koor is in 2014 opgericht door enkele ouders van de Werkplaats 
Kindergemeenschap uit Bilthoven. Inmiddels heeft het koor ook een 
paar leden die niet aan de school verbonden zijn. Naast een regulier 
repertoire zingt het koor ook kerstnummers en verheugd zich op het 
zingen van Top 2000 nummers als Ain't got no life van Nina Simone 
en I wish van Stevie Wonder. Alle karakteristieke close harmony arran-
gementen van het koor zijn door dirigent Martin zelf geschreven. K'zz 
Voice is 30 december te beluisteren in Foodhall Mout op het Marktplein 
om 12.30 uur en in Winkelcentrum Hilvertshof om 15.30 uur. Kijk voor 
meer info op: https://kzzvoice.jimdo.com/

Koninklijke Onderscheiding 
voor aardige jongen

door Henk van de Bunt

Burgemeester Sjoerd Potters reikte dinsdag 12 december tijdens de receptie van het 25-jarig 
bestaan van Diasoft, bij Dierenpark Amersfoort een Koninklijke Onderscheiding

uit aan de heer Remko Hooijer te De Bilt. 

De heer Hooijer heeft in 1992 de 
firma Diasoft B.V. opgericht, een 
publieke/private samenwerking met 
de toenmalige Stichting Thuisdialyse 
Midden-West Nederland. De doel-
stelling was om, zonder winstoog-
merk, een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit en doelmatigheid van de be-
handeling van dialysepatiënten door 
het creëren van een ICT systeem. 

Therapie
Een nierfunctie-vervangende thera-
pie heeft een grote impact. Het wel-
bevinden van de patiënt heeft bij de 
ontwikkeling van het systeem altijd 
voorop gestaan. Door het oprichten 
van de Stichting Diasoft Nederland 
en de Stichting Gebruikers Diamant 
hebben de zorgprofessionals, die 
van dit systeem gebruiken maken, 
zeggenschap over de ontwikke-
ling ervan. Meer dan 80% van alle 

dialyse-afhankelijke nierpatiënten in 
Nederland wordt tot op de dag van 
vandaag van een veilige informatie-
omgeving voorzien. Het systeem is 
volstrekt uniek in de wereld en heeft 
een grote impact op het denken rond-
om ICT en kwaliteit van zorg. 

Aanpassen
Remko Hooijer heeft zich 25 jaar lang 
op velerlei wijzen onvermoeibaar 
ingezet om het beschreven systeem 
tot stand te brengen en aan de steeds 
veranderende eisen van de tijd aan te 
passen. Hij gebruikte eigen financiële 
middelen voor de ontwikkeling van 
dit betreffende systeem, hij heeft de 
productverantwoordelijkheid gedra-
gen als directeur van Diasoft B.V., hij 
heeft zitting genomen in het bestuur 
van de Stichting Diasoft Nederland 
en waar hij kon, heeft hij het concept 
gepromoot. Hij heeft een grote maat-

schappelijk betrokkenheid, die alles 
behalve over de rug van de patiënt 
wil bedienen. Dit blijkt wel uit het 
feit dat de heer Hooijer jaren geleden 
het, in financieel zwaar weer, Dianet 
heeft geholpen zonder dat er op dat 
moment zicht was of Dianet zijn fi-
nanciële hulp kon terug betalen.

Suriname
Tot 2005 had Stichting Dialysehulp 
Suriname (SDS) een vaste leveran-
cier van hun medische middelen en 
medicijnen. De leverancier stopte 
hiermee in verband met het toene-
mend risico op wantbetaling. Ca-
blon Medical B.V., waarvan Remko 
Hooijer directeur/eigenaar is, was be-
reid om in dit risicovolle avontuur te 
stappen. Tevens heeft hij bemiddeld 
bij het gratis ter beschikking stellen 
van het dure geneesmiddel EPO. 
Ook heeft hij regelmatig gebruikte en 
gereviseerde dialysemachines naar 
Suriname verscheept en technisch 
en verpleegkundig personeel ter be-
schikking gesteld. Remko Hooijer 
is van grote betekenis geweest in de 
ontwikkeling en verbetering van de 
dialysezorg in Suriname. Hij heeft dit 
geheel belangeloos en onbezoldigd 
gedaan voor het welzijn van ernstig 
zieke patiënten. 

Aardige jongen
Bij de uitreiking was ook vriend 
Boudewijn van der Pols aanwezig. 
Boudewijn vertelt: ‘Remko speelt 

De heer Remko Hooijer ontving uit handen van burgemeester Sjoerd 
Potters de K.O. Officier in de orde van Oranje Nassau. [foto HvdB]

Op de foto, die op het zuidelijkste puntje van Zuid-Afrika is genomen 
staan Remko Hooijer en Boudewijn van der Pols (motor) uiterst rechts. 

met verve accordeon in ‘Het Genoot-
schap Liederen Uit Het Leven’, sa-
men met Liesbeth van der Pols (op de 
viool), Henk van der Hoeven en mijn 
persoon als zangers. Het ensemble is 
meerdere keren winnaar geworden 
van het originele smartlappenfesti-
val. Dit met zelfgeschreven droevige 
teksten. Na de commercialisering 
van het smartlapgebeuren zijn we 
gestopt. Dit ondanks aanbiedingen 
om zo her en der op te komen treden.  

Het laatste optreden was tijdens de 
Nacht van de Droeve Dronk in café 
Binnen Best te Utrecht. Ook vond 
Remko ondanks zijn steeds drukkere 
werkzaamheden tijd om met de mo-
torclub van de polovereniging UZSC 
(passend genaamd ‘De vuile Velg’ 
tochten door onder meer de VS en 
Zuid-Afrika te maken. Remko bruist 
altijd van de energie en is en blijft 
ondanks zijn zakelijke successen een 
aardige jongen.

Leuke ontmoetingen met wijkbewoners tijdens het eten.
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Kerst 2017: maak er 
zélf feestdagen van

& Geersing

Koop Geersing | uitvaartzorg

Praktijk -Mirre-
Yoga - Natuurgeneeskunde - Coaching

Wenst u een gezond 
en gelukkig 2018!

Purpervlinder 10, Bilthoven 030-2284098
www.daantjelinschoten.nl

Hessenweg 151  •  3731 JG  •  De Bilt   •   T 030 - 220 42 62
www.jorijksen.nl   •   info@jorijksen.nl

Wij wensen U
fijne kerstdagen

Wenst u 
f ijne kerstdagen

Industrieweg 5  
3738 JW  Maartensdijk

Tel: 0346-213003
Mob: 06-20500049

www.bouwbedrijfdegraaff.nl

Wij wensen

iedereen een 

mooie kerst

en een

gelukkig nieuwjaar

Dierenriem 7
3738 TP  Maartensdijk

tel. (06)52 46 82 10
b.g.g. (0346) 21 46 22

info@vanvliethoveniersbedrijf.nl

Wij wensen u 
prettige feestdagen 
en een voorspoedig

2018

www.kompaswestbroek.nl

Goede 
Feestdagen!

Westbroekse molenweg 28 
in Westbroek

Kunst uit eigen provincie
door Henk van de Bunt

De expositie ‘Kunst uit Eigen provincie 2017-2018’ bij WVT wordt dit jaar gehouden
van woensdag 20 december tot en met donderdag 4 januari 2018. De opening vindt plaats

op woensdag 20 december om 20.00 uur door wethouder Hans Mieras.
Tijdens deze opening zorgt het WVT Huisorkest voor muzikale begeleiding.

Al meer dan 40 jaar stoppen de 
‘reguliere’ WVT-activiteiten een 
paar weken om tijdens de feestda-
gen rond Kerst en de jaarwisseling 
ruimte te maken voor kunst. In 1973 
werd voor het eerst de tentoonstel-
ling Kunst Uit Eigen Woonplaats 
gehouden. Plaatselijke kunstenaars 
hadden bij het toenmalige bestuur 
van de vereniging aangeklopt om 
op een of andere manier meer aan-
dacht voor hun activiteiten en werk 
te krijgen. In deze samenspraak is 
toen het idee ontstaan om rond de 
feestdagen een expositie te houden 
voor kunstenaars uit eigen woon-
plaats. Vanaf 1992 is deelname uit 
de hele provincie mogelijk en werd 
de naam van de tentoonstelling 
daaraan aangepast: Kunst Uit Eigen 
Provincie. 

Uniek
Destijds, maar ook nu nog, is een 
dergelijke tentoonstelling een unie-
ke activiteit voor een buurthuis. 
Maar aan de andere kant weer zo lo-
gisch; er komen wekelijks heel veel 
mensen in het gebouw, de drempel 
is laag en daardoor komen er ook 
altijd veel mensen naar de expositie 
kijken. Ieder jaar zijn daar mensen 
bij voor wie zo’n bezoek een eerste 
kennismaking met kunst betekent, 
maar ook bezoekers voor wie het 
bekijken van de tentoonstelling een 
vaste, prettige gewoonte is gewor-
den. In 1989 werd de Kunst- en 
Cultuurprijs van de Gemeente De 
Bilt aan dit tentoonstellings-initia-
tief toegekend. De doelstelling van 
de vereniging m.b.t. de tentoon-
stelling is om drempelverlagend te 
werken voor zowel (beginnende) 
exposanten als bezoekers en mo-
gelijkheden voor ontmoeting en 
uitwisseling van ervaringen bieden. 
Er wordt niet geballoteerd, indien 
er meer aspirant-expoanten zijn dan 
er, gezien de ruimte, geplaatst kun-
nen worden wordt door de vereni-
ging de wijze van selectie bepaald. 
Van de deelnemers wordt verwacht 
dat zij naar vermogen aanwezig 
zijn gedurende de expositieperiode. 

Krippen
Hans Snabel, die altijd al creatief 
bezig was, is zich na zijn pensione-
ring voornamelijk gaan bezighou-
den met het maken van fotofilms, 
videofilms, schilderijen en houtbe-
werking op kleine schaal. Met een 
huis in Oostenrijk kwam hij in aan-
raking met het fenomeen ‘krippen 
bauen’ (Tiroler kerststallen maken) 
en ontwikkelde hij zich tot ‘Krip-
penmeister’. Aangestoken door zijn 

enthousiasme (en de gewoonte al-
les samen te doen) bekwaamde zijn 
vrouw Andrea zich in het maken 
van bijpassende figuren en het aan-
kleden van de objecten met verf en 
diverse in de natuur gevonden za-
ken. In eerste instantie werden de 
Krippen in de kersttijd geëxposeerd 
in winkelcentra, restaurants, bejaar-
dentehuizen en andere openbare 
gebouwen, maar na de verkoop van 
het Oostenrijkse huis, waardoor 
er ruimtegebrek ontstond, toonde 
een aantal musea belangstelling 
voor de 15 kerststallen die inmid-
dels waren gemaakt. Uiteindelijk 
is de verzameling geschonken aan 
het Tiroler Krippenmuseum in het 
Zuid-Tiroolse Luttach, dat met een 

bezoekersaantal van 35.000 per jaar 
een van de bekendste musea in zijn 
soort is.
Uiteraard kon Hans het niet laten 
om door te gaan met het maken 
ervan en zijn er alweer een aantal 
Krippen in diverse stadia - ook op 
de expositie - te bewonderen.

Gesegmenteerd werk 
Houtdraaiers De Lekstroom is een 
afdeling van Radius, de lande-
lijke vereniging van houtdraaiers. 
Lid Thijs Pons licht toe: ‘Op bij-
eenkomsten bespreken wij onze 
werkstukken en demonstreren tech-
nieken en werkwijzen. Daarnaast 
manifesteren we ons op markten 
en exposities. Houtdraaien is een 

oud ambacht dat veel toegepast 
werd voor het vervaardigen van 
gebruiksvoorwerpen en onderdelen 
van meubels e.d. Sinds andere ma-
terialen hout hebben vervangen en 
het draaien van gebruiksvoorwer-
pen is geautomatiseerd heeft het 
ambachtelijk houtdraaien zich naast 
het traditionele ook op de artistieke 
vormgeving gericht. Er staat ons 
daarvoor prachtig gereedschap ter 
beschikking. Iedereen ontwikkelt 
zo zijn eigen stijl, dat resulteert in 
allerlei verschillend soorten werk. 
De tekening in het hout kan bij-
voorbeeld de nadruk krijgen in-
clusief het gebruik maken van de-
coratieve “defecten”. Dat kan ook 
storend zijn bij het laten uitkomen 
van de vorm waardoor juist hout 
met weinig tekening meer geschikt 
is. Meerdere houtsoorten kunnen 
gecombineerd worden tot een har-
monieus samengesteld geheel. Dat 
kan resulteren in een soort mozaïek 
dat we gesegmenteerd werk noe-
men. Ook wordt het werkstuk nadat 
het van de draaibank komt soms na-
bewerkt. Op de expositie ‘Kunst uit 
Eigen Provincie’ vindt men werk 
van verschillende leden van onze 
vereniging, die voorbeelden zijn 
van verschillende werkvormen. De 
werkstukken die daar worden ge-
toond worden te koop aangeboden. 
Daarnaast wordt een draaibankje 
opgesteld, zodat wij kunnen laten 
zien hoe die werkstukken tot stand 
komen’.

Kunstenmaker
Biltse Anneke Gezel (62) is moe-
der, oma en kunstenmaker: ‘Ik ben 
opgegroeid in een gezin waar het 
normaal was dat alles zelf gemaakt 
werd. Zo zijn mijn genen verweven 
met creëren, kijken en leren. Op 
14-jarige leeftijd maakte ik kennis 
met een klei-kunstenaar, die mij zo 

Andrea en Hans hebben ‘alles’ met Oostenrijk.

V.l.n.r. Kasper Hamster, Jan Visser en Thijs Pons leggen de laatste hand aan éen kegelspel. 
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Reijmen, Trudy en hun medewerkers
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en alle medewerkers 
wensen u

prettige kerstdagen toe

inspireerde dat ik van mijn eerst 
verdiende salaris een pottenbak-
kersschijf kocht. Zo is schilderen, 
tekenen en boetseren mijn uitings-
vorm geworden en gebleven. Anne-
ke vertelt over één haar werken: ‘Op 
het schilderij heb ik het tragische 
leven van beeldhoudster Camille 
Claudel willen eren. Zij werkte sa-
men met Auguste Rodin. De beel-
den, afgebeeld in haar omslagdoek 
en in haar hand zijn te bezichtigen 
in het Rodinmuseum in Parijs. In 
haar tijd (eind 19de eeuw) was het 

niet aan vrouwen om kunstenaar 
te zijn. Zij kwam op een expositie 
uit protest naakt, er werd snel een 
doek om haar schouder gelegd. Om 
de schande te voorkomen, heeft 
haar moeder haar na de dood van 
haar vader, die haar overigens wel 
steunde in haar werk, in een krank-
zinnigengesticht ondergebracht. In 
dat gesticht verbleef zij 30 jaar; zij 
is daar ook overleden. Een neef en 
nicht, die na haar dood pas van haar 
bestaan hoorden, hebben haar werk 
en naam in ere hersteld’.  

Koffieroerhoutjes
De 83-jarige debutant Dick de 
Boer begon zes jaar geleden met 
iets nieuws: mozaïekschilderijen 
maken met behulp van uitsluitend 
koffieroerhoutjes. De Boer vertelt: 
‘De mozaïekkunst heeft altijd mijn 
belangstelling gehad. Gekleurde 
vlakjes binnen een rasterwerk van 
fijne lijntjes. Prachtig. De blokjes 
plak je op een houten paneeltje en 
als alles klaar is verf je alles met 
een dikke kwast in een grondkleur. 
En dan alle blokjes een voor een 
met een fijn penseeltje beschilde-
ren. Een tijdrovend werkje want 
een beetje schilderij bevat al gauw 

tweeduizend blokjes.’ Een van 
de schilderijen hangt in het Mon-
driaanhuis in Amersfoort. Na een 
forse facelift werd het huis weer 
geopend met een tentoonstelling 
die allerlei voorwerpen en prullaria 
bedrukt of beschilderd in de ken-
merkende stijl van Mondriaan be-
vatte. Daaronder de Mondriaan van 
koffiehoutjes die Dick van zolder 
haalde. Het schilderij hangt er nog; 
naast een Mondriaan van papieren 
roosjes en omringd door serviezen, 
telefoonkaarten en pannenlappen in 
Mondriaanstijl. Zelfs een toiletbril 
en een lingeriesetje in Mondriaan-
kleuren ontbreken niet. 

Anneke Gezel naast haar werk; ook het schilderij over het tragische leven 
van beeldhoudster Camille Claudel. 

Mozaïeken sieren het trapgat bij Dick de Boer.

Theater en muziek in 
Huize Voordaan

Zaterdag en zondag speelde Het 
Groene Geneuzel in ‘Zo kan Kerst 
ook zijn’  twee eenakters in Huize 
Voordaan. Bij binnenkomst wer-
den de bezoekers ontvangen door 
stijlvol gekleed ‘personeel’ met 
een welkomstdrankje en zang van 
het Xmas Experience; een vocaal 
gezelschap uit Amersfoort. Het 
Groene Geneuzel bestaat uit 4 spe-
lers van het bekende Theater in ‘t 
Groen. De eerste eenakter - ‘Jozef 
is gevallen’ - was een tragisch ver-
lopen kerstdiner van een welgestel-
de familie. De doldwaze spanning 
was door hun authentieke acteren 
goed voelbaar. 

Intermezzo
Tijdens het intermezzo zong Xmas 
Experience in stijl enkele kerstlie-
deren. In de tweede eenakter - ‘Dat 
communiceren we naar boven’ - 
speelden 4 aartsengelen de voorbe-
reidingen voor het kerstfeest. 

Dagelijkse beslommeringen als 
flexwerk voor de os en de ezel, of 
de keuze ze als gastarbeider uit het 
Oostblok te halen, plaatsten het 
kersfeest in de dagelijkse realiteit. 
Ook hier weer in een dolkomische 
sfeer. 

(Frans Poot)

Een bijzondere voorstelling in een prachtige ambiance. 

Buurtboom

Vol trots staan de bewoners van de Eiklaan in Groenekan voor hun 
straat-Kerstboom. Ze hebben de boom net opgetuigd, van lampjes 
en ballen voorzien en recht-opgezet. Het is een forse boom dus goed 
stormvast neerzetten was nog wel een uitdaging. Hun dank gaat uit 
naar de gemeente De Bilt voor het leveren van de mooie boom. 
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Een bijzondere kerstvisite 

Merel en Frank kwamen de keuken binnen rennen. Ze hadden op de trampoline gesprongen maar het was gaan regenen. 

‘Wat ruikt het hier lekker.’ Ze keken naar de twee tulbanden die op het aanrecht stonden. Mama had ze net uit de oven 

gehaald. De warmte straalde er nog vanaf. ‘Weet je wat’, zei mama ‘We gaan de tulbanden samen versieren en één is voor 

oma Knoet want een goede daad hoort bij Kerstmis. Wat zal ze blij zijn als ze van jullie een tulband krijgt.’ 

Oma Knoet woont in een smalle straat op de derde verdieping. Helemaal alleen. Ze komt niet vaak buiten want ze loopt 

heel moeilijk. Meestal zit ze bij het raam. Ze kijkt naar de mensen die beneden op straat lopen en naar de vogels in de takken 

van de kale bomen die langs de stoeprand staan. Ze heet natuurlijk niet echt oma Knoet. Maar Merel en Frank noemen haar 

zo omdat ze zo’n grappige knoet op haar hoofd heeft. Je kunt echt met haar lachen. Ze vertelt de mooiste verhalen. Je weet 

nooit of het allemaal waar gebeurd is of niet.

Mama heeft inmiddels de versiering voor de tulbanden klaargelegd: kaarsjes, dennentakken, zilverkleurige papieren sterren, 

rode linten en mandarijntjes. Merel versiert de dennetjes met rode linten en de zilveren sterren. Frank steekt kaarsjes in de 

tulband en een mandarijntje in het midden. Beiden maken een mooie kersttekening voor oma Knoet. Frank kan al een 

beetje schrijven en schijft op de tekening: “Frolik Kerstfeest”. Heel voorzichtig pakken mama, Merel en Frank de tulband in 

aluminiumfolie. En nu maar snel naar oma Knoet met de kersttulband.

Ze staan op de stoep en drukken op de bel van driehoog. Het duurt een hele tijd voor er boven geroepen wordt: ‘Wie is 

daar?’. ‘Wij’, roept Frank. ‘We komen een goede daad doen omdat het Kerstmis wordt, dat heeft mama ons geleerd’. ‘Kom 

maar boven jongens.’ Ze slaat de handen in elkaar: ‘Ach, kijk eens aan, wat een prachtige kerstverrassing!’. roept ze. ‘Zoiets 

moois heb ik in jaren niet gehad.’ Oma wil het aluminiumfolie open scheuren. Frank duwt haar hand weg: ‘Nee, niet doen! 

De tulband is voor de kerstdagen voor bij de thee. Als de kerstvisite komt kunt u ze allemaal een stukje tulband geven.’ 

Oma Knoet knikt. Ze krijgt nooit visite, ook niet met Kerstmis. Haar man is al jaren geleden overleden. Ook mensen die ze 

vroeger kende zijn allemaal dood, maar ze heeft mooie herinneringen aan hen waar ze heel blij mee is.

Oma Knoet is op kerstmorgen vroeg wakker. Ze wordt wakker van het klokkengebeier. Ze doet haar mooie jurk aan en 

steekt een prachtige zilveren speld in haar knoet. Ze zet de tekening van Merel en Frank voor zich op tafel, ‘Frolik Kerstfeest’, 

zegt ze hardop. De versierde tulband staat ernaast. Ze kijkt de hele middag naar beneden en denkt aan vroegere kerstdagen. 

Mooie herinneringen, waar ze heel zuinig op is. Moeizaam staat ze op en haalt een mes uit de keuken. Ze zet een bord op 

tafel en vouwt voorzichtig het aluminiumfolie van de tulband open. Oma snijdt de tulband in kleine stukjes. Dan opent ze 

het raam en zet het bord om de vensterbank. Diverse vogels vliegen verschrikt op. De nieuwsgierige mussen komen terug 

en pikken stukjes van de tulband op. Roerloos zit oma Knoet in haar stoel te kijken. er komt een merel pikken. De kool- en 

pimpelmezen zijn ook van de partij. De appelvink laat zich dit buitenkansje niet ontglippen en pikt vol overgave stukjes 

tulband. als laatste komt het roodborstje die de laatste kruimels oppikt en weer wegvliegt. Oma krijgt het koud bij het open 

raam. Ze blijft kijken tot de laatste kruimel is verdwenen en het buiten helemaal donker is geworden.

Vanaf de straat roepen Merel en Frank naar om Knoet. Oma vraagt of ze even naar boven willen komen. Als ze in de 

woonkamer staan vragen de kinderen aan om: ‘Heeft u veel visite gehad?’ Oma hoest achter haar hand. Ze is erg bleek en 

haar wangen zijn vuurrood. ‘Ja, ik heb veel visite gehad. En alle gast hebben van jullie tulband gegeten.’ ‘Hoeveel gasten had 

je dan, oma?’ ‘Een stuk of dertig schat ik. een drukte dat het was! Ik 

kon ze niet zo goed tellen, zo prachtig uitgedost en glanzend.’ ‘Bent 

u een beetjes ziek?’, vraagt Merel als oma weer begint te hoest. ‘Nee, 

nee, een beetje kou gevat’, zucht oma Knoet. Mijn gasten lieten het 

raam openstaan, zie je. Zij hadden het niet koud in hun warme, 

mooie kleren. Maar ik natuurlijk wel…’. Merel en Frank lachen, 

die grappige, leuke om Knoet. Altijd vertelt zij verhalen en je weet 

nooit of het soms echt gebeurd kan zijn. Voor oma Knoet was het 

een bijzondere kerstmis met zoveel visite!

Riet Weijers
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Echtpaar Van der Steeg-van Sandwijk
zestig jaar getrouwd

door Guus Geebel

Op dinsdag 19 december was het zestig jaar geleden dat Piet van der Steeg en Anneke Sandwijk 
in Utrecht in het huwelijk traden. Hij was toen 25 en zij was de dag ervoor 24 jaar geworden. 
Burgemeester Sjoerd Potters kwam het echtpaar thuis feliciteren met dit huwelijksjubileum. 

Anneke is geboren in de Kanaal-
straat in Utrecht en Piet werd gebo-
ren in Alkmaar waar hij zijn jongste 
jaren beleefde. ‘Ik heb de Duitsers 
Alkmaar nog binnen zien komen.’ 
Op achtjarige leeftijd verhuisde hij 
naar Utrecht. Zijn vader werkte bij 
Justitie en werd in november 1940 
overgeplaatst naar Utrecht waar hij 
werkte in de strafgevangenis op het 
Wolvenplein. Het gezin woonde in 
Wittevrouwen waar hij ook naar 
school ging. Wittevrouwen heeft 
hij ervaren als een aparte gemeen-
schap in de stad. ‘Alles was er en 
mijn ouders kochten ook alles in 
de directe omgeving. Alleen voor 
kleding gingen we af en toe naar de 
binnenstad. De straten stonden in 
die tijd vol met leveranciers want 
alles kwam aan huis.’

Kennismaking
Nadat Anneke twee jaar op de han-
delsdagschool had gezeten wilde ze 
van school af. ‘Dat mocht ik van 
mijn ouders, maar ik moest dan 
wel naar de handelsavondschool 
in Wittevrouwen. Piet zat daar ook 
op en we zaten achter elkaar in de 
banken.’ 
Zo leerden ze elkaar in september 
1951 kennen. Anneke werkte drie 
maanden bij de Galeries Moder-
nes en een paar jaar bij de Detam 

op de Maliebaan. Daarna werkte 
ze als eerste vrouwelijke employé 
op kantoor bij de gemeentelijke 
Reinigings-, Markt- en Haven-
dienst op het Veemarktplein. Daar 
woonde ze ook sinds 1938 met 
haar ouders. Na de opleiding aan 
de avondschool verloren ze elkaar 
uit het oog en ging Piet in militaire 
dienst. Een dik jaar later kwamen 
ze elkaar weer tegen op de Croesel-
aan en niet lang daarna kregen ze 
verkering. ‘Toen sloeg de vonk niet 

alleen over, het was gelijk brand’, 
vertelt Piet lachend. In 1955 zijn ze 
verloofd. Anneke kan zich de eer-
ste zoen nog goed herinneren. ‘Die 
was op de Vleutenseweg bij slagerij 
De Tijdgeest.’
 
Wonen
Na hun trouwen trok het jonge 
echtpaar in bij de ouders van An-
neke op het Veemarktplein, waar ze 
vijf jaar ingewoond hebben. ‘Toen 
mijn ouders naar een bejaardenflat 

op het Kanaleneiland gingen kre-
gen we het hele huis. We woon-
den er tot 1970 en zouden er nog 
gewoond hebben als het huis niet 
was afgebroken voor de jaarbeurs.’ 
Ze verhuisden toen naar een een-
gezinswoning bij de Klopvaart op 
Overvecht. Daar woonde het gezin 
34 jaar. Dertien jaar geleden ver-
huisden ze naar de huidige woning 
in De Leijen. Piet en Anneke van 
der Steeg kregen twee dochters en 
een zoon die helaas op anderhalf 
jarige leeftijd na een kortstondige 
ziekte is overleden. Ze hebben twee 
studerende kleinzonen. 

Caravan
Piet van der Steeg vond de mulo 
niet interessant, daarom ging hij 
werken bij verschillende bedrijven 
en tegelijkertijd de handelsavond-
school doen. In 1956 begon hij bij 
Paragon, later Moore Paragon, in 
Amsterdam. Het bedrijf maakte 
drukwerk voor administratieve sys-
temen voor bedrijven. Hij maakte 
veel nieuwe ontwikkelingen op 
bedrijfsadministratief gebied mee. 
Na een jaar binnendienst kwam hij 
als vertegenwoordiger in de bui-
tendienst. Hij bezocht bedrijven en 
adviseerde die met administratieve 
systemen op maat. Piet en Anneke 
hadden tot 2015 bijna 50 jaar lang 
een caravan waarmee ze heel Eu-
ropa zijn doorgetrokken. Dat was 
hun grootste hobby, maar tuinieren 
is ook altijd een hobby geweest. 
Piet van der Steeg doet al dertig jaar 
vrijwilligerswerk. In woonzorgcen-
trum ‘t Huis aan de Vecht in Utrecht 
leidt hij elke dinsdag een kaartmid-
dag voor zo’n twaalf mensen. Het 
diamanten huwelijksjubileum vie-
ren ze in De Biltsche Hoek.

Het diamanten bruidspaar met de burgemeester.

Sfeervol Maartensdijks samenzijn
De Maartenkerk in Maartensdijk 
was afgelopen maandag goed ge-
vuld tijdens de 50ste Volkskerst-
zang. De muziek, koren, solis-
ten, trommelaar en lezers van het 
kerstverhaal maakten er samen 
met de het ‘volk’ een goed geheel 
van. 

Na afloop werd er enthousiast 
gereageerd, iedereen was het er 
over eens: een geslaagd en sfeer-
vol Maartensdijks samenzijn. De 
collecte was in eerste instantie ter 
bestrijding van de onkosten, maar 
het goede doel sprak veel mensen 
aan. Er is met gulle hand gegeven. 
Via het Liliane Fonds kan daarom 
een bedrag ovegemaakt worden 
waar Angel Yarleque Mejia, een 
jongen van inmiddels 5 jaar oud 
uit Peru met het syndroom van 
Down, een jaar lang speciale be-
geleiding krijgt.

Maartensdijkse volkskerstzang 
goed bezocht.
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Drukke inloopbijeenkomst 
Schapenweide

door Walter Eijndhoven

Dinsdag 12 december vond in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis een openbare 
voorlichtingsavond plaats over de visie op de toekomstige ontwikkeling van de Schapenweide 

in Bilthoven. Middels een enquête en voorlichting wil het college bewoners, organisaties en 
bedrijven betrekken bij de visievorming rond het gebied. 

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) 
is eigenaar van het terrein. Het be-
drijf overweegt de Schapenweide te 
verkopen en een ontwikkelaar voor 
het gebied te zoeken. ‘Objecten en 
terreinen die niet langer in gebruik 
zijn bij de Rijksoverheid, willen wij 

een bestemming voor de toekomst 
meegeven. Daar draait het om bij 
gebiedsontwikkeling en herbestem-
ming’, vertelt Michiel von Bönning-
hausen, medewerker bij het Rijks-
vastgoedbedrijf (RVB). ‘Het RVB 
heeft de gemeente De Bilt gevraagd 

een visie op te stellen. Hierin legt de 
gemeente uit met welke (gemeen-
telijke) uitgangspunten en rand-
voorwaarden de toekomstige ont-
wikkelaar rekening moet houden’, 
vervolgt hij. Voor de toekomstige 
ontwikkeling van de Schapenweide 

worden drie scenario’s uitgewerkt: 
hoogwaardige bedrijvigheid gericht 
op Life Sciences, woningbouw met 
een passend percentage sociale- en 
middeldure huurwoningen of een 
combinatie van Life-Sciences-be-
drijven en woningbouw. Het col-
lege wil in de eerste helft van 2018 
een voorkeursvariant van deze drie 
scenario’s voorleggen aan de ge-
meenteraad. Het is uiteindelijk aan 
de raad de visie voor de Schapen-
weide vast te stellen, als beleid voor 
de toekomstige ontwikkeling van 
het gebied. 

Ongerust
Volgens gemeenteraadslid Christi-
aan van Nispen tot Sevenaer (VVD) 
is deze voorlichtingsavond hele-
maal niet nodig. ‘Ik begrijp niet 
waar zij mee bezig zijn. De ge-
meenteraad is, met een meerderheid 
van stemmen, voor de ontwikkeling 
van Life Sciences-bedrijven op het 
terrein van de Schapenweide. Met 
een voorlichtingsavond als deze 
maak je omwonenden alleen maar 
ongerust’, vertelt Van Nispen van 
Sevenaer. Dat deze inderdaad onge-
rust zijn, wordt wel duidelijk. Veel 
vragen van omwonenden gingen in-
derdaad over eventuele hoogbouw 
op het terrein. Wordt er inderdaad 
hoogbouw gerealiseerd? Hoe hoog 
wordt dit dan? Hoeveel? Of komen 
er alleen sociale- en middeldure 
huurwoningen? Of ook koopap-
partementen? Vragen waar nog nie-
mand het antwoord op kan geven. 
VVD-gemeenteraadslid Henric de 
Jong Schouwenburg weet het ant-
woord wel en is pertinent tegen 
woningbouw. ‘Wij hebben gestemd 

vóór Life Science-bedrijven. Bilt-
hoven ligt tegen het Utrechts Sci-
ence Park (USP) aan. Wat is mooier 
dan hierop in te zetten? Maar ja, de 
gemeenteraadsverkiezingen kunnen 
nog roet in het eten strooien’. 

Boerderij
Op het twaalf hectare grote terrein, 
tussen de 1e Brandenburgerweg, 
Antonie van Leeuwenhoeklaan, 
Soestdijkseweg Zuid en de Groe-
nekanseweg, staat de 110 tien jaar 
oude boerderij van Paul Wassen-
berg. Ook hij kampt met serieuze 
vragen. ‘Zo’n 36 jaar geleden ben 
ik, samen met twee andere kun-
stenaars, in die boerderij getrok-
ken. In die tijd was het pand oud 
en vervallen. In de loop der jaren 
heb ik er heel wat aan verspijkerd 
en de omgeving in stand gehouden. 
In het gebied zie ik regelmatig een 
vos en reeën en natuurlijk veel vo-
gels’, vertelt Wassenberg. ‘Omdat 
ik hoorde dat er nu een voorlich-
tingsavond is, kom ik maar even 
een kijkje nemen en mijn zorgen ui-
ten. Waar moet ik heen als daar ge-
bouwd gaat worden? De Bilt heeft 
een lange wachtlijst voor huurders 
(ongeveer 9 1/2 jaar, de langste lijst 
van de provincie Utrecht). Ik word 
volgende maand 65, als ik dan ne-
gen jaar moet wachten op een ande-
re huurwoning’. Nadat, in januari, 
alle benodigde informatie binnen is, 
omwonenden, bedrijven en organi-
saties zijn gehoord, de uitkomst van 
de enquête bekend en alle informa-
tie van de onderzoeken binnen is, 
vormen deze de basis voor de ver-
dere ontwikkeling van de Schapen-
weide. Veel belangstelling voor de inloopavond vanuit de omliggende wijken.

Bewoners De Leijen willen 
ondergrondse bakken voor afval

De nieuwe PMD kliko’s houden de gemoederen onder een deel van de inwoners van de 
gemeente De Bilt flink bezig. Zo ervaren verschillende bewoners uit De Leijen dat de kliko’s 

teveel ruimte innemen in hun tuin. Zij hebben ideeën om ondergrondse bakken te plaatsen in 
de wijk en daar het plastic in te doen. Dit blijkt uit gesprekken die GroenLinks-leden

deur aan deur voerden in deze Bilthovense woonwijk. 

Leden van GroenLinks De Bilt, 
waaronder wethouder Anne 
Brommersma, vroegen afgelopen 
zaterdag aan bewoners van een 
aantal straten in De Leijen welke 
onderwerpen zij belangrijk vin-
den voor het gemeentelijk beleid. 
Een actueel onderwerp is het uit-
delen door de gemeente van een 
extra kliko waardoor nu ook het 
PMD (plastic, metaal en drank-
kartons) afval goed gescheiden 
kan worden ingezameld. 

Met name huizen met kleinere tui-
nen ervaren de extra kliko als een 
last. Hoewel iedereen het goed 
vindt om een steentje bij te dragen 
aan het milieu, wordt de zin en 
noodzaak van een extra kliko niet 
altijd gezien. Uit de gesprekken 

blijkt dat veel mensen niet weten 
dat het vooraf scheiden ervoor 
gezorgd heeft dat de afvalstof-
fenheffing in 2018 omlaag gaat. 
Een aantal bewoners kwam met 
het idee om voor alle vier de af-
valstromen ondergrondse bakken 
te plaatsen, zodat er geen kliko’s 
meer nodig zijn.

Tunnel
De bewoners van De Leijen zijn 
over het algemeen erg blij dat de 
tunnel onder de Leijenseweg ge-
opend is en je de wijk weer nor-
maal in en uit kunt. De nieuwe 
rotonde wordt echter door sommi-
gen wel als onveilig ervaren. En 
de mensen die vlakbij de tunnel 
wonen, ervaren geluidsoverlast 
door het autoverkeer. Het blijkt 

dat er op de Berlagelaan te vaak 
en te veel hard gereden wordt. De 
straat nodigt daar ook toe uit: het 
is een brede weg die relatief heel 
rustig is. Het is dan heel makkelijk 
om met name ’s avonds het gaspe-
daal even extra in te drukken. Een 
inwoonster zegt hierover: ‘Ik hoor 
’s avonds regelmatig motoren kei-
hard over de weg gaan. Ik ben 
blij dat ik dan zelf niet op straat 
fiets, maar ik vrees wel dat het een 
keertje heel erg mis gaat’. 

Lekker groen en duurzaam
Het is fijn wonen in De Leijen: de 
wijk is groen en het bos is vlak-
bij. Wel is het groenonderhoud 
nog een punt van aandacht: op 
sommige plekken groeit de boel 
te veel dicht en dat hindert vooral 

mensen met een buggy, rollator of 
rolstoel. Ook vroegen verschillen-
de bewoners om een actievere rol 
van de gemeente in de overgang 
naar duurzame energie. Zo pleiten 
ze voor subsidies voor het plaat-
sen van zonnepanelen en voor een 

actieve inzet in de overgang naar 
aardgasvrij. Al met al wonen de 
mensen er naar volle tevreden-
heid, vaak al tientallen jaren: het 
is lekker rustig en dat bevalt ze 
goed. 

(Martine Kreuger)

Ook wethouder Anne Brommersma mee de wijk in.



Adverteren in
De Vierklank?
Dat kan! Bel
0346 21 19 92

16

Out� ts Boots Accessories
Showroom Botaboots: Industrieweg 24a, Maartensdijk

tel. 0346-212279
www.botabootscompany.com/events

HAPPY
SHOP DAYS!

KERSTSHOPPEN
laatste weekend voor de kerst

21 en 22 december volop acties
Het voordeel kan heerlijk oplopen! 

Blessed by
Comfort

LAATSTE WEEK
Laat hem niet aan u voorbijgaan

OPROEP AAN ALLE MUZIKALE 

MENSEN IN DE REGIO

OOK ZONDAG KUNT U NOG 

KERSTINKOPEN DOEN

Dorresteinweg 72b Soest - 035 - 6012883 
warmewittewinterweken.nl of vaarderhoogt.nl

LAATSTE LICHTJESAVOND VRIJDAG-

AVOND 22 DECEMBER 

TOT 21.00 UUR

Sprookjesachtig verlicht kerstdorp, 

stamppottenbuffet en aansluitend mu-

zikale jamsessie met meesterpianist/

entertainer Paul Poulissen.

Kun je zingen of een instrument bespe-

len, kom dan vrijdag (vanaf 19.00 uur) 

meedoen aan onze gezellige jamsessie

Zaterdag 23 december is de laatste dag 

van ons familie-winterevenement de 

Warme Witte Winter Weken. 

Zondag 24 december zijn we open van 

10.00 tot 16.00 uur

U kunt nog enkele dagen genieten 
bij ons familie-winterevenement 
de Warme Witte Winter Weken. 

Kom langs met familie, vrien-
den en kennissen en beleef: het 
winkeldorp in Anton Pieckstijl, 

de levende kerststal met knuffel-
dieren, broodjes bakken bij Henk 
de houthakker, kinderactiviteiten, 
smullen van tal van winterse lek-
kernijen op het grote Smulplein 

waar u ook kunt genieten van een 
a capella jazzkoor. Kortom beleef 

een fantastisch leuke dag!!

Een nieuwe traditie gaat 
van start op zaterdag 

30 december a.s.

Een zéér bijzondere run waar ieder-
een veel plezier aan beleeft. Lopen 
door een donker bos en de open 

duinen. Zelf licht uitstralend (met een 
speciaal lichtpakketje) en onderweg 
verrast worden door lichteffecten.

VAARDERHOOGT
SYLVERSTER BY 

NIGHT RUN

Kies maar uit:

FAMILIE DONDERRUN
1.300m run voor kinderen 

tussen 7 en 15 jaar met vaders, 
moeders, opa’s en oma’s

START 19.00 UUR

SYLVESTER BY NIGHT RUN
Kies zelf 1, 2, of 3 rondes van 
1.300m. START 19.30 UUR

Het is een recreatieve loop vol 
licht, fun, avontuur en 

beleving. 
Zonder wedstrijdelement.

Alle informatie op
www.sylvestercross.nl

Kijk in het menu onder 
“programma”

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18 · info@bikeshop-loosdrecht.nl

OPENINGSTIJDEN:
ma. 8:00 - 20:00 uur
di. 8:00 - 20:00 uur
wo. 8:00 - 20:00 uur
do. 8:00 - 20:00 uur
vr. 8:00 - 20:00 uur
za. 9:00 - 17:00 uur
zo. Gesloten

www.bikeshop-loosdrecht.nl

ZONDER AFSPRAAK

GRATIS
FIETS APK

 remmen controle

 banden controle

 verlichting check

 ketting check

VOOR AL UW KLEINE REPARATIES 

KUNT ELKE WOENSDAG 
VAN 11.00 - 17.00 UUR TERECHT 

OP HET MAERTENSPLEIN 

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Als iemand van wie u houdt overlijdt, komt er veel op u af. 
In een korte tijd moet er van alles worden geregeld. 
Wordt het een ingetogen dienst? Of past een uitbundiger 
afscheid beter? Hoe divers wensen ook zijn, Tap DELA 
denkt mee en we zorgen samen met u voor een uniek 
afscheid. Ook als u niet bij ons verzekerd bent. 

Wat betekent dat voor u? 
• Persoonlijke aandacht van een ervaren uitvaartverzorger,  

ondersteund door een brede achterban.
• Tap DELA regelt de uitvaart en denkt met u mee over  

wensen en mogelijkheden. Deze mogelijkheden reiken  
vaak verder dan u verwacht. 

• Ons team staat ook voor u klaar als een uitvaart nog niet  
direct in beeld is. Wilt u weten wat er mogelijk is of een  
indicatie van kosten hebben? We bespreken dat graag  
vooraf met u.

Uitvaartcentrum: Soestdijkseweg-Zuid 265 | Bilthoven

‘Wij maken van ieder afscheid graag 
een mooie herinnering. Ook als u 
niet bij ons verzekerd bent.’ 

Ons team van gespecialiseerde 
uitvaartverzorgers realiseert  
samen met u een unieke uitvaart. 
Uw vaste contactpersoon:
• vindt met u de speciale locatie 

die past bij uw wensen;
• bespreekt met u de uitvaart die 

past bij uw geloofsovertuiging 
of achtergrond;

• regelt een persoonlijk en 
• ‘op maat’ gemaakte uitvaart 
• met een klein of juist groot 

gezelschap.

▶
Voor meer informatie kijk op www.dela.nl
of neem telefonisch contact op via 030 210 97 65.

Wij zijn 
leverancier 

van o.a. 
Family Cards, 

Belarto
en Buromac.

Kleintje op komst?
Bestel bij ons de geboortekaartjes!

Kom gerust langs om te kijken of 
neem de boeken mee naar huis en 
bepaal je keuze daar op je gemak. 

Kom langs op Kon. Wilhelminaweg 461
in Groenekan. Bel 0346 - 21 12 15, 
mail naar info@parelpromotie.nl

tevens grote collectie trouw- en jubileumkaarten
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Winterfair Maertensplein
door Henk van de Bunt

Zaterdag 16 december was er voor de tweede keer een winterfair georganiseerd door de 
activiteitencommissie van de Maartensdijkse middenstandsvereniging (MMV). 

Een winterfair is in deze tijd van 
het jaar een moment van gezellig-
heid en samenzijn. Het Westbroek-
se koor Sparks of Joy was zaterdag 
ook op het Maertensplein aanwe-
zig. Lia Verheul vertelde over het 
koor: ‘Gisteren (vrijdag) hebben 
wij ook driemaal opgetreden op de 
Kerstmarkt in Westbroek. Sinds een 
aantal jaren verkleden we ons rond 
kerst en oud en nieuw in Charles 
Dickenskleding en met veel succes. 
Mensen vinden het niet alleen leuk 
om naar te luisteren maar vooral 
ook om naar te kijken. Op 4 januari 

2018 verzorgen we ook de entou-
rage bij de gemeentelijke nieuw-
jaarsreceptie op Jagtlust in Charles 
Dickens stijl’.

Ook aan de kinderen was gedacht; 
zij konden lekker klimmen, sprin-
gen en glijden op diverse attrac-
ties. In het geval van deze glijbaan 
kon dat pas halverwege de dag; de 
chauffeur, die de glijbaan in Maar-
tensdijk moest afleveren, was eerst 
bij vergissing naar het Zeeuwse 
Sint Maartensdijk afgereisd en toen 
daar geen Maertensplein bleek te 

zijn keerde hij spoorslags om en 
leverde alsnog zijn attribuut ter be-
stemder plekke af.

Lokale winkeliers bemensden di-
verse kramen in een sfeervolle 
pagode-tent. De winterfair was 
bedoeld om de bezoekers van het 
Maertensplein e.a. kennis te laten 
maken met het ruime aanbod van 
dit winkelcentrum. Daarnaast was 
er ook voor iedereen de mogelijk-
heid om een kerststukje of een 
lampje te maken.

Kerststukjes en lampjes maken op het Maertensplein.

Sparks of Joy brengt Dickenssfeer op het Maertensplein.

Prijswinnaars bij
Jumbo Jelle Farenhorst

Zaterdag 15 december waren er 
weer 2 gelukkige prijswinnaars 
bij Jumbo Jelle Farenhorst aan het 
Maartensdijkse Maertensplein. 
Hester Schouten won een gourmet-
stel waar ze met de feestdagen in het 
vooruitzicht vast veel plezier aan 
zal beleven. Ze heeft meegedaan 
aan de win-actie van Layschips. 
Wim van Keulen was de gelukkige 
winnaar van een vuurkorf. Met de 
koude avonden, die nog gaan ko-
men zal dit vast veel warmte gaan 
geven. Deze korf heeft hij gewon-
nen i.s.m. Wijko satésaus. De prij-
zen werden uitgereikt tijdens de 
Winterfair van de Maartensdijkse 
Middenstand op het Maertensplein.

Jelle Farenhorst (l) maakt Hester 
Schouten en Wim van Keulen

blij met een prijs.
[foto Henk van de Bunt]

Kersttour op de
Hessenweg/Looydijk

Op zaterdag 23 december 
organiseren de winkeliers van de 
Hessenweg/Looydijk van 11.00 
tot 15.00 uur een mooie rondrit 
in een koets, getrokken door 2 
paarden. 

Volwassen en kinderen kunnen 
genieten van een nostalgische 
rijtoer door De Bilt. 
Gratis opstappen op de grote 
rotonde (hoek Looydijk) en ter 
hoogte van slagerij Van Loo. 

Mini kermis in De Bilt
De grootste historische miniatuurkermis van Nederland is voor de 
tweede keer te zien in De Bilt. T/m 30 december staat de miniatuur-
kermis in kerststijl opgesteld ter hoogte van de Heesenweg 110 in De 
Bilt. Midden op de kermis is plaats gemaakt voor een Kerstmarkt met 
glühwein, kerstballenverkoop en andere kramen die de kersttijd extra 
te benadrukken.

De historische miniatuurkermis is een zoveel mogelijke natuurge-
trouwe weergave over 14 meter van de kermis in Zutphen anno 1960. 
Veel attracties zijn verdwenen, daarom is het een feest der herkenning 
voor de ouderen en voor de jongeren een blik in het verleden hoe hun 
ouders of grootouders kermis vierden. Bij elke attractie is een korte 
beschrijving van het getoonde. De kermis bestaat nu uit 24 attracties. 
Het publiek van de miniatuurkermis bestaat uit ongeveer 260 poppetjes. 
Zij zijn allemaal opnieuw in de kleding van 1960 zijn gestoken. De at-
tractie, het decor en het publiek geven een historisch verantwoord beeld 
van de kermis anno 1960.

Kerstmarkt en 
Winterfair in Westbroek

Vrijdag 15 december was er volop winterse gezelligheid in en rond 
het Dorpshuis van Westbroek, waar een kerstmarkt-winterfair plaats 
vond en een Charles Dickenskoor tracteerde de bezoeker op sfeervolle 
muziek. Vink Witgoed verzorgde kookdemonstraties en het Dorpshuis 
schonk chocomel. [HvdB] 

Met veel plezier zingt een Dickenskoor tijdens de kerstperiode sfeervolle 
liederen uit binnen- en buitenland. [Foto Reyn Schuurman]

Drukte bij de 33 marktkramen in Westbroek. [Foto Reyn Schuurman]
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GEMEENTENIEUWS
week 51 ¾ 20 december 2017

Werk in uitvoering
Hieronder treft u nieuw geplande 
werkzaamheden. Kijk voor het meest 
actuele, volledige overzicht op 
www.debilt.nl/wegwerkzaamheden.

Bilthoven: Vinkenplein, kabel- en lei-
dingwerkzaamheden, tot eind 2017.
Bilthoven: Aardelaan, rioolwerkzaamhe-
den, tot 22 december 2017.
De Bilt: Dorpsstraat (nabij kruising 
Soestdijkseweg Zuid), herbestraten deel 
van de weg, tot 22 december 2017. 
De Bilt: In de gehele gemeente worden 
de straatkolken gereinigd, van 18 decem-
ber 2017 tot 16 februari 2018.
Gedurende het hele jaar worden diverse 
snoeiwerkzaamheden en reparaties aan 
het wegdek en de riolering uitgevoerd. 

Kerstbomen ophalen
Dinsdag 16 januari halen we uw kerstboom 
op als u hem voor 7.30 uur aan de straat 
legt. De ingezamelde bomen laten we com-
posteren, dus haalt eventuele versieringen 
en plastic potten eraf. Een houten kruis on-
der de stam kan blijven zitten. Na deze op-
haaldag kunt u uw kerstboom naar de Mi-
lieustraat brengen.

Gewijzigde openingstij-
den feestdagen 
Op woensdag 20 december is het gemeente-
huis gesloten vanaf 15.30 in verband met 
een personeelsbijeenkomst.
Zowel gemeentehuis als milieustraat zijn 
 gesloten op 1e en 2e Kerstdag (25 en 26 de-
cember) en op Nieuwjaarsdag (1 januari). 
Op 2 januari zijn beide weer geopend vanaf 
11.00 uur.

Laag inkomen en 
zorgverzekering
Heeft u een laag inkomen? Dan is de Collec-
tieve Aanvullende Zorgverzekering (CAZ) die 
de gemeente De Bilt aanbiedt misschien in-
teressant. Dit is een basis- en een aanvul-
lende zorgverzekering met ruime vergoedin-
gen. Weten of u in aanmerking komt en 
welke pakketten beschikbaar zijn? Bezoek 
www.gezondverzekerd.nl.

Nog een dag of tien en het is weer tijd voor oliebollen, vuurwerk en knallende 
champagnekurken. Tijd voor gezelligheid, maar ook voor veiligheid. De gemeente 
neemt daarom elk jaar rond de jaarwisseling een aantal extra maatregelen om het 
een feest voor iedereen te kunnen laten zijn.
 
Vuurwerkvrije zones
Rond de volgende locaties mag tussen 31 
december 2017, 18.00 uur en 1 januari 2018, 
2.00 uur  geen vuurwerk worden afgestoken 
(zgn. vuurwerkvrije zones). Dit zijn in De 
Bilt: verpleeghuis De Rinnebeek (Sint Lau-
rensweg), Weltevreden (Prof. Dr. Debeye-
weg) en hospice Demeter (Weltevreden). In 
Bilthoven: Huize Het Oosten (Rubenslaan), 
d’Amandelboom (Noord Houdringelaan), De 
Koperwiek (Koperwieklaan), De Schutsman-
tel (Gregoriuslaan), De Bremhorst (Jan van 
Eijcklaan) en de kinderboerderij (Melkweg). 
In Maartensdijk zijn vuurwerkvrije zones in-
gesteld rond Dijckstate (Maertensplein). Te-
vens is in de Dierenweide te Maartensdijk 
een vuurwerkvrije zone ingesteld. 
Op www.debilt.nl vindt u een kaarten en het 
aanwijzingsbesluit van het college van bur-
gemeester en wethouders.

Kopen en afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag alleen gekocht of afgehaald 
worden op donderdag 28 december, vrijdag 
29 december en zaterdag 30 december door 
personen van 16 jaar en ouder. De gemeente 

De Bilt heeft een verkoopvergunning ver-
leend aan: René Profile aan de Hessenweg 
131 en Freewear aan de Hessenweg 154 in 
De Bilt en aan Firma Van der Neut aan de 
Groenekanseweg 9-13 in Groenekan.
Afsteken is alleen toegestaan op 31 decem-
ber tussen 18.00 uur en 2.00 uur (nieuw-
jaarsnacht) en is daarbuiten om dus straf-
baar. 

Extra controle op vandalisme
De politie werkt nauw samen met de ge-
meente, de brandweer en het Openbaar Mi-
nisterie om de jaarwisseling feestelijk en vei-
lig te laten verlopen. Alle ‘hotspots’ voor 
vandalisme worden extra gecontroleerd. 
Daarnaast sluiten we diverse hondenhaltes 
en afvalbakken en gaan alle ondergrondse 
verzamelcontainers voor restafval, de boven-
grondse verzamelcontainers voor PMD en de 
textielcontainers tijdens de jaarwisseling op 
slot.

Aanpak agressie tegen hulpverleners
Agressie tegen hulpverleners is uit den boze 
en wordt hard aangepakt. Voor wie zich mis-

draagt tijdens de jaarwisseling maken wij 
gebruik van het supersnelrecht. Dit betekent 
dat mensen die tijdens de jaarwisseling een 
strafbaar feit plegen, binnen enkele werkda-
gen voor de rechtbank moeten verschijnen. 

Voorkom vernielingen en brandstich-
tingen
Zet alle brandbare materialen achter slot en 
grendel en uw kliko’s indien mogelijk in de 
schuur. Geen brandbare materialen op 
straat: oud papier of vuil naast verzamelcon-
tainers en uw oude kerstboom vormen een 
makkelijk doelwit van brandstichting. 

Snel opruimen vuurwerk
Op nieuwjaarsdag gaan veel jongeren en 
kinderen op zoek naar vuurwerk, dat het 
eerder niet deed (zogenoemde weigeraars) 
en steken dat opnieuw aan. Dit kan dan on-
gecontroleerd ontploffen en tot  ernstige ver-
wondingen leiden. Begin daarom meteen na 
het afsteken met het opruimen van uw vuur-
werkafval. Als u dit nat maakt, kan het ge-
woon in de grijze kliko. Van de vuurwerkver-
koper krijgt u zelfs een speciale zak mee om 
het afval in te doen. 

Veilig het nieuwe jaar in!  

Afval kalender 2018

In 2018 verschijnen er drie afvalkalen-
ders: één die vooral het noordelijk deel 
van Bilthoven dekt, één voor De Bilt en 
het zuidelijke deel van Bilthoven en één 
voor de dorpen Maartensdijk, Groene-
kan, Hollandsche Rading en Westbroek. 

Op elke afvalkalender staat een kaartje waar-
op u kunt zien in welk inzamelgebied u woont 
en welke kalender voor u geldt. De indeling 
van de gebieden van Bilthoven en De Bilt is 
gelijk aan de indeling zoals deze al jaren 
wordt gehanteerd voor de papierinzameling. 

Digitaal
Nieuw is dit jaar de digitale AfvalWijzer: een 
app die u op uw smartphone kunt installeren. 
Hiermee kunt u uw eigen afvalkalender raad-
plegen en printen. Meer hierover vindt u op 
www.mijnafvalwijzer.nl. U vindt uw afvalka-
lender ook op www.debilt.nl/afval. 

Afhaalpunten
Een papieren exemplaar voor uw inzamelge-
bied kunt u afhalen bij: de receptie van het 
gemeentehuis, de bibliotheek en de Schuts-
mantel in Bilthoven, bij de Milieustraat en 
Servicecentrum MENS De Bilt in De Bilt, bij de 
Vierstee en Dijckstate in Maartensdijk, bij de 
Groene Daan en Firma Van der Neut in Groe-
nekan, bij Perron Peet en het Dorpshuis in 
Hollandsche Rading en in het Dorpshuis in 
Westbroek. De grijze restafvalkliko wordt één 
keer in de drie weken op maandag geleegd; 
de PMD-kliko op donderdag in de oneven we-
ken; de GFT-kliko op de donderdag in de 
even weken en het oud papier (kliko of in 
bundels) één keer per maand op de zaterdag.

Informatie
Op www.debilt.nl/terugnaar100 vindt u de 
meeste antwoorden op vragen over afval-
scheiding, de nieuwe inzameling en het her-
gebruik van gescheiden afval. Of stuur een 
mailtje naar terugnaar100@debilt.nl.

Welke thema’s in Omgevings-
visie kern De Bilt?
Internetconsultatie tot en met 29 januari 2018

Hoe ziet de toekomst van kern De Bilt er uit? De volgende stap op weg naar een 
omgevingsvisie voor kern De Bilt is aan u. Doe mee met de internetconsultatie en 
geef uw mening. 

Op de website https://debilt.onzeomgevings-
visie.nl/praat-mee komen allerlei onderwer-
pen aan bod. Bijvoorbeeld wateroverlast, de 
Hessenweg als verblijfsplek, meer op de fiets, 
De Bilt woondorp of woon-werkdorp, ruimte 
maken voor meer woningen, starten van initi-
atieven en de Hessenweg centrumgebied met 
toekomstkansen. U bepaalt zelf over welke 
onderwerpen u mee wilt praten. Per onder-
werp zijn er stellingen opgenomen. Kijk welke 
stellingen het best bij u passen en geef uw 
mening. U kunt uw keuzes ook voorzien van 
een toelichting en met mensen in gesprek 
gaan. Dat kan tot en met 29 januari 2018.

‘Alleen een samenleving als we het sa-
men doen’
Kernwethouder Anne Brommersma: ‘Maak 
uw ideeën over de kern De Bilt vooral ken-

baar; doe mee met de internetconsultatie. 
Wij willen heel graag uw opvattingen leren 
kennen, zodat we er echt een omgevingsvisie 
van bewoners, ondernemers, organisaties en 
alle andere partners van maken. Ook kunt u 
‘digitaal’ met mensen uit kern De Bilt in ge-
sprek, meningen en ideeën met elkaar uitwis-
selen of aan elkaar uitleggen. Ik hoop echt 
dat iedereen meedoet. De thema’s die straks 
in de omgevingsvisie komen worden namelijk 
bepaald door vraagstukken uit de samenle-
ving.’

Pilot Omgevingsvisie kern De Bilt
De omgevingswet komt eraan. Daarmee wil 
de overheid de regels voor ruimtelijke ontwik-
keling makkelijker maken. Ook biedt de wet 
straks meer ruimte voor lokale initiatieven en 
maatwerk.

In de kern De Bilt is de gemeente al aan de 
slag met een pilotproject. Doel is samen met 
bewoners, ondernemers, organisaties en di-
recte partners een omgevingsvisie voor het 
dorp te ontwikkelen.
 
Waar staan we nu?
Interviews met allerlei ‘sleutelfiguren’ uit De 
Biltse samenleving en met partners van de 
gemeente leverden ruim 300 vraagstukken 
op. Op de gebiedsconferentie van 2 oktober 
jl. hebben circa 140 bewoners, ondernemers, 
(maatschappelijke) organisaties, de gemeen-
te en haar directe partners in workshops met 
allerlei uiteenlopende thema’s deze vraag-
stukken verder uitgewerkt. De resultaten zijn 
nu verwoord in gespreksonderwerpen met 
stellingen. Via de internetconsultatie kunnen 
mensen met behulp van stellingen hun me-
ning geven. En, nog belangrijker, ook digitaal 
met elkaar in gesprek. 

Meer informatie
Op https://debilt.onzeomgevingsvisie.nl/
praat-mee vindt u de internetconsultatie. Tot 
en met 29 januari 2018 kunt u hier uw me-
ning en ideeën kwijt en gesprekken met el-
kaar voeren. 
Uw antwoorden en op- en aanmerkingen ge-
bruiken we bij het opstellen van de concept-
omgevingsvisie kern De Bilt.



Vanaf heden in 
Restaurant de Biltsche Hoek

Dagelijks Lunchbuffet
Prijs € 17,50 p.p.

 
RESTAURANT DE BILTSCHE HOEK
DE HOLLE BILT 1 - 3732 HM DE BILT

TEL. 030 – 2205811
RESERVATIONS@BILTSCHEHOEK.VALK.COM

Dagelijks Dinerbuffet
Inclusief dessertbuffet en drankenarrangement*

Ma. t/m vrij. € 29,50 p.p.
Zat. en zon. € 34,50 p.p.

* Exclusief buitenlands gedistilleerd

Reserveren gewenst
Tijdens feestdagen andere tarieven

Veldlaan 15 | Groenekan | 030 2201120 | www.makelaardijboogaard.nl | info@makelaardijboogaard.nl
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Lezing in Bilthoven

Tijdens een openbare lezingavond op 21 december 
wordt dieper ingegaan op de stelling dat Geeste-
lijke krachten zich willen verbinden met ons hart 
om hun onpeilbare wijsheid met ons te delen. De 
avond bestaat uit een voordracht en een dialoog en 
is van 20.00 tot 22.00 uur bij de Bilthovense boek-
handel, Julianalaan 1 Bilthoven. Meer informatie 
op de website www.rozenkruis.nl/hilversum

Westbroek ontmoet

Westbroek Ontmoet luidt het nieuwe jaar in met 
een ‘high tea’ op dinsdagmiddag 2 januari van 
14.30 tot 16.30 uur in het zalencentrum Rehoboth, 
achter de Hervormde kerk in Westbroek. Daarbij 
neemt oud postbode Theo Schouten u mee op een 
wandeling door de geschiedenis van Westbroek 
en de Westbroeksebinnenweg. De kosten zijn 3 
euro, inclusief een kop koffie of thee. Wanneer u 

wél wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u ver-
voer regelen via de familie Kalisvaart, tel: 0346-
281181. Ook wanneer u niet in Westbroek woont 
bent u van harte welkom.

Winterwandelen met Woord en Daad

Donderdag 28 december is er in de bossen van 
Lage Vuursche een winterwandeling met diverse 
stops. Na afloop is er erwtensoep en zijn er voor 
de kinderen pannenkoeken. De wandeling start 
om 16.00 uur vanaf 'de kuil van Drakensteyn'. 
Aanmelden noodzakelijk via website: www.woor-
dendaadsoest.nl of telefonisch t.n.v. Wouda Dool 
(tel. 035 5313382)

Vakantie Bijbel Winterdag 

Op vrijdag 5 januari is er Vakantie Bijbel Winter-
dag in het dorpshuis van Westbroek. Er wordt dan 
verder gegaan met het zomerthema ‘(T)op Survi-

PaPaParrrel Prel Prel Promotieomotieomotie
o n t wo n t wo n t w e r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u ke r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

 T 0346 - 21 12 15
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl
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val’. Er zal weer in groepjes gezongen, gespeeld 
en geknutseld worden. Alle kinderen uit groep 1 
t/m groep 8 zijn van harte welkom. Vriendjes en 
vriendinnetjes zijn van harte welkom. De deur is 
open om 9.45 uur en de dag eindigt om 15.00 uur. 
Voor eten wordt gezorgd. Kijk voor info op www.
vbwwestbroek.weebly.com. 

Kerstzangdienst in Lage Vuursche

Op Tweede Kerstdag is er om 10.00 uur een Kerst-
zangdienst in de Stulpkerk in Lage Vuursche. Er is 
samenzang met orgel en trompet en er is een korte 
overdenking. Enkele kinderen hopen ook een bij-
drage te leveren.

GEMEENTENIEUWS
week 51 ¾ 20 december 2017

Gemeente De Bilt  
Postbus 300 • 3720 AH Bilthoven
Soestdijkseweg Zuid 173 • 3721 AB Bilthoven
(030) 228 94 11 • info@debilt.nl • www.debilt.nl

Openingstijden snelloket en informatiebalie:
ma, wo, do en vr 8.30 - 17.00 uur,  
di 8.30 - 19.00 uur

Burgerzaken, zorgloket, vergunningenloket en 
bedrijvenloket: uitsluitend op afspraak

De Milieustraat:
Weltevreden 22 • (030) 228 96 26
Openingstijden: Ma 13.00 tot 16.00 uur,
di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.

Melding gevaarlijke situaties buiten kantoor-
tijden: (06) 558 76 775

Nieuwjaarsreceptie 
Het gemeentebestuur nodigt u van 
harte uit voor de Nieuwjaarsrecep-
tie. De receptie vindt plaats op 4 ja-
nuari 2018 vanaf 19.30 uur in de Ma-
thildezaal van het gemeentehuis in 
Bilthoven.

Burgemeester Sjoerd Potters zal die 
avond zijn nieuwjaarstoespraak uitspre-
ken. Een ieder is van harte welkom, maar 
om onze waardering voor hen uit te spre-
ken zijn veteranen en inwoners met een 
koninklijke onderscheiding persoonlijk uit-
genodigd. Wij zien u graag op de Nieuw-
jaarsreceptie en wensen u fijne feestda-
gen en een voorspoedig 2017.

Terinzagelegging gewijzigd vastgesteld 
bestemmingsplan Correctieve herziening 
bestemmingsplannen De Bilt 
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt maakt, op 
grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeen-
teraad op 30 november 2017 het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld: 
Bestemmingsplan Correctieve herziening bestemmingsplannen De Bilt.

Plangebied
Het plangebied bestaat uit een aantal locaties 
verspreid over het gehele grondgebied van de 
gemeente De Bilt.
1. Mr. S. van Houtenweg 14 t/m 64, De Bilt.
2. Soestdijkseweg Noord 515, Bilthoven.
3. Hospice Demeter, Weltevreden 3 De Bilt.
4. De groenstrook bij de sloot langs de oost-

zijde van Weltevreden.
5. Percelen met de bestemming Natuurdoel-

einden in het bestemmingsplan Buitenge-
bied-Zuid.

6. Percelen met de bestemming Kantoor in 
het bestemmingsplan De Akker.

7. Percelen met de bestemming Groen, Ver-
keer en Verkeer-Verblijf in het bestem-
mingsplan Emmaplein en Vinkenplein Bilt-
hoven.

8. Percelen met de bestemming Verkeer en 
Verkeer-Verblijf in het bestemmingsplan 
Stationsgebied Bilthoven.

9. Percelen met de bestemming Bedrijf in het 
bestemmingsplan Maartensdijk.

10. Percelen met de bestemming Maatschap-
pelijk-1 in het bestemmingsplan Buitenge-
bied Maartensdijk 2012.

11. Alle percelen gelegen in het bestemmings-
plan Parkeerplaatsen Brandenburg.

Aanleiding
Werkende weg is gebleken dat een aantal as-

pecten in de vigerende bestemmingsplannen 
niet goed is opgenomen. Het is gewenst deze 
omissies te herstellen.

Zienswijzen
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan 
in een zienswijzennota opgenomen en afge-
wogen. De zienswijzennota maakt onderdeel 
uit van het besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan.

Wijzigingen
De wijzigingen betreffen ambtelijke wijzigin-
gen, wijzigingen naar aanleiding van de ziens-
wijzen op het ontwerpbestemmingsplan en 
een wijziging naar aanleiding van een amen-
dement. De betreffende punten zijn in het ge-
wijzigde bestemmingsplan verwerkt.

Terinzagelegging
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan met de daarbij behorende stukken 
ligt gedurende zes weken ter inzage. Van don-
derdag 21 december tot en met woensdag 31 
januari 2018. U kunt de stukken online inzien 
op de landelijke website: http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer 
is: NL.IMRO.0310.16008BP0000-VG01
De stukken liggen ook ter inzage in het ge-

meentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 
te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken 
om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als 
u vragen wilt stellen over de stukken.

Beroep en Voorlopige voorziening
Beroep tegen het gewijzigd vaststellingsbe-
sluit kan worden ingesteld door:
- een ieder tegen de onderdelen van het 

plan die gewijzigd zijn vastgesteld;
- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 

bij de gemeenteraad kenbaar hebben ge-
maakt, en;

- een belanghebbende die aantoont dat hij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat is ge-
weest.

Beroep kan worden ingesteld van donderdag 
21 december 2017 tot en met woensdag 31 
januari 2018 bij de: Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt na afloop van de 
beroepstermijn in werking. Het beroep schorst 
de werking van het bestemmingsplan niet. 
Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, op voornoemd 
adres.

Meer informatie
Voor specifieke vragen en opmerkingen over 
het vastgestelde bestemmingsplan en de pro-
cedure kunt u contact opnemen met J.M. 
Lamberts van de gemeente De Bilt via tele-
foonnummer (030) 228 94 11.
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Fijne feestdagen en
een gezond 2018!

Woonzorgcentrum d’ Amandelboom wenst u
gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar.
Ook in 2018 bieden we u een thuis!

• Dorpskerk (Dorpsstraat 70) • Immanuelkerk (Soestdijkseweg Zuid 49) 
• Opstandingkerk (1e Brandenburgerweg 34).

bieden rondom de Kerstdagen een breed scala aan Kerstdiensten aan. 
Zie de aankondigingen voor deze periode op pag. 2 van De Vierklank

of kijk op www.pkndebilt.nl.

Zij heten u graag hartelijk welkom en wensen
iedereen goede, gezellige dagen toe!

‘Kerst vier je ook in de kerk’ De drie Protestantse kerken in De Bilt:

Samen waardevol 
ChristenUnie

wenst u gezegende 
KERSTDAGEN

De Bilt

Wenst u 
gezegende kerstdagen

en een voorspoedig 
2018

Patrijslaan 13
3738 GC Maartensdijk

Centraal: 0346 - 28 17 11

  
 
 
 
 

 

FORZA! 
 
Dorps, groen en veilig 

Alle goeds in 2018! 
 

 
 

 
 

Forza wenst iedereen 
hele fijne feestdagen  
en voor 2018 mooie, 
gezellige, veilige en  

groene dorpen. 
 Doet u mee? Wordt u 
 raadslid? Kijk op:  
 www.forzadebilt.nl 
 

Weltevreden 4a, De Bilt 
T: 030-2251998

www.kinderopvang-debilt.nl

Kerstbrunch in 
Toutenburg

door Rob Klaassen

Woensdag 13 december vond er een gezellige kerstbrunch plaats 
in Toutenburg in Maartensdijk voor alle deelnemers van de 

koffiebijeenkomsten die het Rode Kruis in Maartensdijk
en De Bilt organiseert. 

Henny van Engelen coördinator so-
ciale dienst : ‘We hebben vandaag 
voor deze gezamenlijke kerstviering 
de beide koffiegroepen samen met 
de vrijwilligers bij elkaar. Er zijn 
hier nu 47 deelnemers en 13 vrijwil-
ligers. Het kan allemaal alleen maar 
zo worden georganiseerd, dank zij 
de medewerking van al die vrijwil-
ligers. 

Koffiebijeenkomsten.
Henny: ‘Wij organiseren onze kof-
fiebijeenkomsten voor de oudere, 
wat eenzame, mensen die niet of 
nauwelijks de deur nog uitkomen. 
Door onze koffiebijeenkomsten 
krijgt men toch weer wat meer con-
tact met de omgeving. 
Door elkaar te ontmoeten, samen 
koffie te drinken gaan mensen zich 
steeds meer prettig voelen. Door 
onze, door vrijwilligers bemensde, 
rolstoelbus kunnen mensen naar ons 

toe komen. We hebben twee groepen 
van ieder minimaal 20 deelnemers. 
Een groep in Maartensdijk en een 
groep in De Bilt. In Maartensdijk 
komt de groep in de recreatiezaal 
van Toutenburg tweewekelijks bij 
elkaar. Op woensdag van de ‘even’ 
weken van 9.30 tot 11.30 uur. In De 
Bilt vindt er elke laatste woensdag 
van de maand van 14.00 tot 16.00 
uur een koffiemiddag plaats in het 
Rode Kruisgebouw, St Laurenweg 
13’. 

Welkom
Henny: ‘Iedereen is altijd welkom. 
Als er vragen zijn of reden voor 
overleg, kan dat het beste door mij 
te bellen op tel 0346 212729. Ik 
doe dit werk samen met Ad en Cor-
rie Versteeg en Cindy van Engelen. 
Zonder hun steun en de vele, vele 
andere vrijwilligers zou ik dit werk 
onmogelijk kunnen doen’. 

Kerstbrunch Rode Kruis in de recreatiezaal van Toutenburg.

Kerstwandelingen op 
Beerschoten

Op beide kerstdagen organiseert Utrechts Landschap een 
wandelexcursie voor de helft over Landgoed Beerschoten en voor de 
helft over Landgoed Houdringe. Tijdens deze wandeling vertelt de 

gids over de rijke historie van deze landgoederen. 

Landgoed Beerschoten in De Bilt behoort tot de mooiste landgoederen 
van de Utrechtse Heuvelrug. In het gebied komen reeën, de das, de vos 
en vele vogels voor zoals de raaf. Houdringe bestaat voornamelijk uit bos 
en open grasland. Er staan dikke eiken en beuken met een doorsnede van 
meer dan een meter. Deze bomen zijn ruim 225 haar oud. Huize Houd-
ringe is in 1779 gebouwd. Rondom het huis is de tuin deels in de Engelse 
landschapstijl en deels in de Franse barokstijl aangelegd. De wandelingen 
(deelname gratis) starten om 14.00 uur vanuit Paviljoen Beerschoten, ge-
legen aan de Holle Bilt 6 te De Bilt en duren ongeveer 1,5 uur. Vooraf 
aanmelden is gewenst: dit kan op de website van Utrechts Landschap bij 
‘activiteiten’. 

(Trees Althues)

De kerstwandeling loopt deels door de beeldentuin.

Kerstnachtdienst in 
Blauwkapel

De Kerstnachtdienst op donderdag 24 december in het Kerkje 
van en in Blauwkapel begint om 22.00 uur (kerk open: 21.15 uur), 
vanaf 21.40 uur is er samenzang van traditionele kerstliederen, als 
opmaat naar de dienst. 

De voorganger is drs. P.D.D. Steegman en er is muzikale medewerking 
van Eddy Vliem (orgel) en een vocaal kwartet, bestaande uit Elodie 
Schuddeboom (sopraan),Tanja Veenstra (alt), Tom Verweij (tenor) en 
Peter v. der Hoek (bas). Alle plaatsen zijn vrij beschikbaar maar let 
wel: vol is wel vol! Op last van de brandweer houdt wordt het mid-
denpad en de ruimte voor de midden-deur vrijgehouden. Na afloop van 
de kerstnachtdienst is men uitgenodigd door de bewonerscommissie 
Blauwkapel om samen met hen op het kerkplein een bekertje Glühwein 
of chocolademelk en kerstkrans te nuttigen.

(Ben van Hoeflaken)

Kerststukjes maken 
Op zaterdag 9 december hebben de leden van vrouwennetwerk Viginti 
een feestelijke middag georganiseerd voor de bewoners van Woon- en 
zorgcentrum De Koperwiek. Na een kopje thee of koffie met kerst-
kransjes en borstplaat, konden de bewoners aan de slag met het maken 
van kerststukjes. Zij werden daarbij geholpen door behulpzame assis-
tenten: de kinderen van de leden van Stichting Viginti in de leeftijd van 
drie tot en met acht jaar. De bewoners maakten niet alleen prachtige 
kerststukjes voor hun eigen appartement, maar ook de centrale ontmoe-
tingsplek Restaurant De Koperwiek is in feestelijke kerstsfeer gebracht.

Jeugdige hulp bij het maken van kerststukjes in De Koperwiek.

Kerst voor iedereen
De Nieuwstraar-gemeente (Nieuwstraat 47, De Bilt) nodigt iedereen 
van harte uit om gezamenlijk op Kerstavond 24 december om 19.00 uur 
de musical Born to be free mee te beleven. De muziekband van MCI 
uit Utrecht zingt en speelt liederen uit de prachtige musical Prince of 
Egypt, over hoe een volk bevrijd werd van de slavernij, aangevuld met 
eigen liederen. De toegang is gratis en na afloop is er koffie of thee met 
een traktatie. Meer informatie is te vinden op website www.vegdebilt.
net. Op 1e Kerstdag om 10.00 uur is er een Kerstdienst met gezamen-
lijk zang en een korte Kerstboodschap. Na afloop een kopje koffie of 
thee en daarna is men uitgenodigd voor een gratis Kerstlunch.
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en
FIJNE FEESTDAGEN

wenst u

EEN GOED 2018

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

De Historische Kring D’Oude School
en de Historische Vereniging
Maartensdijk bedanken iedereen 
hartelijk die heeft meegeholpen of 
op een andere manier betrokken 
was bij de activiteiten rond ons
jubileumjaar. Ook bedanken wij alle
mensen die hun belangstelling
toonden.

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2018!

en tot ziens op onze 
nieuwjaarsbijeenkomst!

13-01-2018 vanaf 15.30 uur
De Schakel, Soestdijkseweg 49b

fijne  feest dagen 
Met elkaar

www.debilt.groenlinks.nlDE BILT

Kerst in De Bilthuysen
door Walter Eijndhoven

Bewoners van een van de vier woon- en zorgcentra van De Bilthuysen in Bilthoven hoeven 
zich tijdens de kerstdagen niet te vervelen. Om voor vertier te zorgen is het team ‘Fijne 

Dagbesteding’ in het leven geroepen. Gedurende het hele jaar zorgen zij voor leuke uitjes voor 
de bewoners, maar tijdens de kerstdagen schenken zij hen extra aandacht. ‘De hele maand december is er van 

alles te doen voor onze bewoners’, 
vertelt communicatiespecialist 
Liselotte de Bruijn. ‘Wij begon-
nen vrijdag 8 december al met een 
kerstmarkt bij de Bremhorst, één 
van onze vier verzorgingshuizen. 
Van tevoren werden door de deel-
nemers allerlei kaarten gemaakt, 
potjes jam, kaarsen en dergelijke, 
allemaal voor verkoop’. Maar deze 
kerstmarkt is natuurlijk pas het be-
gin. Deze maand wordt, met eigen 
busjes, nog ergens een leuke kerst-
markt bezocht, onder leiding van 
een aantal vrijwilligers en worden 
op de diverse locaties kerstkaarten 
en -stukjes gemaakt, samen kerst-
liederen gezongen en wordt samen 
naar kerstfilms gekeken, natuurlijk 
onder het genot van een hapje en 
een drankje.’

Eenzaamheid
Liselotte: ‘Al deze activiteiten zijn 
in aanloop naar de kerstdagen. Op 

alle locaties vinden kerstvieringen 
plaats en is er een gezamenlijk 
kerstdiner, waarbij het personeel, 
in net pak, de bewoners serveert. 
Een mooie, maar drukke tijd. Na-
tuurlijk hopen wij wel dat alle be-
woners meedoen met de activitei-
ten. 

Helaas komt eenzaamheid onder 
ouderen veel voor. Met deze acti-
viteiten willen wij hen een prikkel 
geven om mee te doen, zodat zij 
de kerstdagen niet in eenzaamheid 
hoeven door te brengen. En als zij 
echt alleen op hun kamer willen 
blijven, respecteren wij hun keu-
ze natuurlijk ook’. De Biltse Hof 
organiseert donderdag 28 decem-
ber van 16.00 tot 17.00 uur een 
Lichtjestocht rond De Biltse Hof. 
Belangstellenden zijn van harte 
welkom om mee te wandelen. Na 
afloop van de wandeling is er war-
me chocolademelk, glühwein en 
zijn er oliebollen.

Eerste voedselmarkt 
Biltsheerlijk in De Bilt

door Walter Eijnhoven

Vrijdag 15 december opende wethouder voor duurzaamheid Anne Brommersma de eerste 
voedselmarkt in De Bilt waar lokale producenten hun waar te koop aanboden.

Ook Biltsheerlijk was van de partij met informatie over duurzaamheid,
honing van een lokale imker en warme chocolademelk met slagroom.

Op 19 januari 2017 organiseerde 
Biltsheerlijk, samen met Joanne 
Penning van Samen voor De Bilt en 
Bauke Heikamp van de gemeente 
De Bilt het eerste ‘voedselcafé’. De 
belangstelling was groot, de oran-
jerie bij Tuinderij Eyckenstein zat 
tjokvol geïnteresseerde betrokke-
nen bij duurzaam voedsel, die wil-

len zorgen voor gezond eten en op 
een manier die ook gezond is voor 
de aarde.

Onhoudbaar
Het huidig voedselsysteem is op de 
lange termijn onhoudbaar en leidt 
uiteindelijk tot een hele serie pro-
blemen: ongezond voedsel, voed-

selverspilling, achteriutgang van 
de natuur, bodemonvruchtbaarheid, 
gebrekkig dierenwelzijn en klimaat-
verandering. Uit een zandloper-
model blijkt dat 65.000 boeren en 
tuinders via vijf inkoopkantoren hun 
producten verspreiden over 17 mil-
joen Nederlanders en dat de afstand 
producent- consument erg groot is. 

Er is met kerst veel te doen in De Bilthuysen. 

De kramen van 15 lokale ondernemers worden druk bezocht tijdens de voedselmarkt. 

Duurzame producten
Willy Douma, Maaike Noorlander 
en Joanne Ronhaar, allen van Bilts-
heerlijk, proberen lokale producen-
ten dichterbij de consument te bren-
gen. In De Bilt lukt dit steeds beter. 
Er zijn meer lokale (biologische) 
producenten, er zijn lokale produc-
ten te koop, er zijn voldoende volks-
tuinen en er is steeds meer aandacht 
voor duurzaamheid en fairtrade 
producten. In De Bilt groeit het aan-
bod van en de vraag naar duurzame 
producten. Vrijdagavond 15 de-
cember was een nieuw hoogtepunt 
voor Biltsheerlijk. ‘In ons eerste 
voedselcafé op 19 januari is het idee 
ontstaan om een markt met lokale 
producenten te organiseren’, vertelt 
Douma. ‘Biltsheerlijk heeft dit idee 
de afgelopen maanden, samen met 
initiatiefnemers en vrijwilligers, uit-
gewerkt. Er is gediscussieerd over 
een locatie, wij hebben enquêtes en 
interviews afgenomen en potentiële 
marktverkopers benaderd’. Douma 
tenslotte: ‘En dit is nog niet alles. In 
het voorjaar starten wij met een we-
kelijkse markt’.

Lokale producten
Op 15 december stonden op het 
plein aan de Dorpsstraat in de 
oude kern van De Bilt 15 lokale 
ondernemers met een kraam met 
milieuvriendelijk en lokaal gepro-
duceerde producten, van vlees, 
groente en zuivel tot bonbons, 
bloemen en kerstbomen. Aanwe-
zig waren: Landwinkel De Hooij-
erij, Boerderij Boom en Bos, 
Tuinderij ‘n Groene Kans, Bon-
bon Margo, Tuinderij De Groene 
Steen, Bloemist Iris Plukt, Boer-
derij De Bonte Parels, Tuinde-
rij Eyckenstein, Agnes Kruiden, 
Dapp Frietfiets, Zorgboederij 
Nieuw Toutenburg en Biltheer-
lijk. Wethouder Duurzaamheid 
Anne Brommersma: ‘Als wethou-
der Duurzaamheid ben ik trots 
op dit initiatief,om duurzaam ge-
produceerd voedsel op de lokale 
markt af te zetten. Ik hoop dan 
ook dat dit het begin is van een 
mooie traditie’.

Voor meer informatie over Bilts-
heerlijk: www.biltheerlijk.nl

Wethouder Anne Brommersma opent de eerste voedselmarkt
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GELDT VOOR DE DAMES-, 
HEREN- en BABYCOLLECTIE
GELDT VOOR DE DAMES-, 
HEREN- en BABYCOLLECTIE

Rhodamine rood

Maertensplein 16   |   3738 GK  Maartensdijk   |   Tel. 0346-211711 

 
* LET OP: geldt voor het goedkoopste artikel
  M.U.V. basis artikelen en nieuwe collectie

HESSENWEG 168 DE BILT

BIJ ONS KOMEN

LETTERS TOT LEVEN!

BOUWMAN CAFÉ

-OPEN-

Zondag 24 december zijn wij geopend van 
12.00 uur tot 16.00 uur

Op 28 december starten wij met de verkoop
van oliebollen en appelbeignets

Voor het bereiden van een heerlijk 
kerstdiner kun je bij ons terecht o.a. 
vleesthermometers, braadpannen, 

rolladetouw, fi leermes, allerlei 
handige keukenhulpjes en natuurlijk 

voor de mooiste kerstcadeau’s!

Hessenweg 155 | 030-2203011
www.kooklust121.nl

Wij zijn op zondag 
24 december
geopend!

Wij wensen u
Fijne Feestdagen!

Wij zijn op zondag 24 december 
tussen 12.00u. & 16.00u.

uitsluitend geopend om uw 
kerstbestelling op te komen halen!

Herenweg 6 
3731 JH De Bilt 

 
 
 

 
Wij zijn zondag 24 December open

van 12 uur tot 18 uur

Herenplein 8
3732 CM  De Bilt
Tel: 030 220 3433

Openingstijden: 
ma t/m za 08:00–22:00
zondag 12:00–18:00



 De Vierklank 23 20 december 2017

Amsterdamse verzetsvrouw
zorgt voor narcissen in Groenekan

door Henk van de Bunt

Aan het kerstdiner zittend vroegen de oudste kleinzoons Sies en Thijn in 2012  
aan hun grootvader Paul van Tongeren: ‘Opa, hoe zat dat nu met jouw vader en opa, 

die in de oorlog door de Duitsers werden vermoord’? Als antwoord daarop besloot  
Paul van Tongeren voor de kleinkinderen op zoek te gaan. 

Paul van Tongeren is in Heemstede 
geboren: ‘Mijn vader Herman was 
ingenieur en uitvinder. Hij ontwik-
kelde in 30er jaren stofvangers om 
een schonere uitstoot uit fabrieks-
schoorstenen te krijgen. Hij was 
een bijzonder en veelzijdig mens; 
hij was soefi en net 20 schreef hij 
al een boek over astrologie. Zijn 
zuster was Jacoba, die een verzets-
groep heeft geleid. In september 
44 werd ons huis gevorderd: men 
vond verzetsbladen, die nog moes-
ten worden verspreid, maar vooral 
waren de Duitsers verrast een groot 
portret te zien van de vader van 
mijn vader; Hermannus van Ton-
geren. Hij was grootmeester van de 
Vrijmetselarij. De Duitsers waren 
gebeten op de vrijmetselarij. Mijn 
opa was al in 1940 gearresteerd en 
in 1941 omgekomen in Sachsen-
hausen. Daarom werd mijn vader 
meegenomen voor verhoor en bij 
het ‘Huis met de Beelden” op de 
Wagenweg uit een rijdende auto 
gegooid en doodgeschoten. Mijn 
moeder met 5 kinderen werd de 
volgende dag uit huis gezet. Ik was 
toen twee jaar. Deze ramp is ons ge-
zin nooit te boven gekomen, en had 
enorme impact’.

NIOD
‘Ik besloot al heel jong niets met 
WO II te maken te willen hebben 
omdat het zoveel ellende vertegen-
woordigde; ik wilde de wereld ver-
beteren en heb dat ook 50 jaar ge-
daan; de laatste 25 jaar door mij in 
te zetten voor conflictpreventie in 
landen, die in burgeroorlogen zijn 
verwikkeld. Totdat mijn kleinzoons 
notabene aan het kerstdiner mij die 
vraag stelden… ‘
‘Ik ging naar het NIOD en daar ge-
beurde een klein wonder; wachtend 
in de studiezaal op de documentatie 
die ze over mijn vader en grootva-
der hadden werd ik onweerstaan-
baar aangetrokken door een on-
aantrekkelijk uitziende rij ordners, 
waarvan ik er een uithaalde; die 
ging over ‘Inventarisatie geschie-
denis van Vrij Nederland (het il-
legale blad), ik las de eerste paar 
bladzijden, namen en voetnoten 
en ik was verbijsterd: In voetnoot 

op bladz.1 stond: ‘Zie niet gepu-
bliceerde Herinneringen van mej. 
J.J. van Tongeren in het archief 
van de vrijmetselaren’. Het waren 
330 handgeschreven bladzijden op 
haar ziekbed geschreven, vlak voor 
haar dood in 1967. Niemand wist 
van deze ‘Herinneringen’. Wie was 
deze vrouw en hoe kon ze , als eni-
ge vrouw in Nederland, een grote 
verzetsgroep leiden?’

Sterke vrouw
Aan het slot van zijn bijdrage aan 
de 4 mei herdenking in 2015 in 
Groenekan laat Groenekanner Ju-
lius van Hoffen zijn gehoor kennis 
maken met een voor velen onbe-
kende sterke vrouw uit de tweede 
wereldoorlog, die gesteund door 
haar geloof, met een onvoorstel-
bare moed en uithoudingsvermo-
gen, een vitale rol speelde in het 
Amsterdamse verzet: Jacoba van 
Tongeren. ‘Begin jaren dertig van 
de vorige eeuw woonde zij op de 
Vijverlaan hier in Groenekan, waar 
zij herstelde van een zeer ernstige 

vorm van een streptokokkeninfec-
tie en het is aan haar te danken dat 
Groenekan zijn jaarlijkse narcis-
senpracht kent’. 

Boek
Tot maart 2015 was Jacoba van Ton-
geren volslagen onbekend bij het 
Nederlandse publiek. Een bericht 
over haar, begin 2015 geplaatst op 
Wikipedia, kreeg de waarschuwing 

binnen 14 dagen verwijderd te wor-
den wegens gebrek aan te checken 
bronnen. Anno nu is dat wel anders. 
Dat Jacoba van Tongeren en Groep 

2000 bekendheid kreeg, heeft alles 
te maken met de zoektocht die haar 
neef Paul van Tongeren, samen met 
zijn vrouw Els ondernam. Toen het 
boek een week na de presentatie 
genomineerd werd bij DWDD als 
Boek van de maand, was de totale 
oplage binnen een dag uitverkocht. 
Begin 2016 beleeft het boek een 
vierde, sterk uitgebreide, druk en 
nu is 5de druk in aantocht. 

Groenekan 
Vader Van Tongeren heeft een een-
voudig zomerhuisje in Groenekan, 
tegen De Bilt aan, waar het gezin 
vaak ’s zomers verblijft of in de 
weekeinden. Hij kent de omgeving 
goed. Als Jacoba uit het zieken-
huis wordt ontslagen, huurt vader 
Van Tongeren een huis voor haar 
aan de Vijverlaan 45 in Groene-
kan. Daar gaat Jacoba wonen, met 
een huishoudster. Vier-vijfde van 
het huis wordt verhuurd; daarvan 
kan Jacoba leven en de huur aan 
haar vader betalen. Ze is nog erg 
ziek als ze in Groenekan aankomt: 
Stapje voor stapje knapt Jacoba op. 
Haar ijzeren zelfdiscipline en de 
hulp van dierbare vrienden zorgen 
voor een wonderbaarlijk herstel. 
Later schrijft ze in haar memoires: 
‘Zonder vader, zonder dokter, zon-
der huishoudster en twee trouwe 
vrienden zou ik het nooit gerooid 
hebben’. Nu het wat beter met haar 
gaat, popelt Jacoba om wat om han-
den te hebben.

Het Eiland
Annelies Kamerbeek - Buisman 
(dochter van de Groenekanse le-
ger- c.q. huisarts Buisman) vertelt: 
‘In de jaren dertig van de vorige 
eeuw woonden de heer en me-
vrouw Van Tongeren, samen met 
hun dochter Lot, in een houten huis 
op Kastanjelaan 1 te Groenekan. 

Het huis droeg een Indische naam. 
Mijn ouders woonden op Kastanje-
laan3, waar ik opgegroeid ben. In 
mijn jeugd woonden er inmiddels 
op huisnummer 1 drie oude heren, 
die gezamenlijk een huishouding 
voerden o.l.v. juffrouw Mina. Het 
huis was inmiddels een stenen huis 
geworden met de naam ‘Het ei-
land’. In de tuin stond een prieel, 
een zgn. wees. In de zomer ser-
veerden de heren daar ‘s morgens 
om halftwaalf port met een lange 
vinger biscuittje, alles zeer in stijl, 
de heren met panamahoed en een 
wandelstok met zilveren knop.  In 
1985 leerde ik Paul van Tongeren 
kennen. Ik combineerde de naam 
Van Tongeren met de naam van de 
vooroorlogse buren van mijn ou-
ders. Het bleken Pauls grootouders 
te zijn. Samen met Paul heb ik toen 
mijn moeder bezocht, die hem over 
die vooroorlogse tijd heeft verteld. 
Na het lezen van het boek ‘Jacoba 
van Tongeren‘ besefte ik, dat de 
wees waar de port gedronken werd, 
de plek was, waar Jacoba gekuurd 
had. Ik vond het heel bijzonder, om 
mij dat te realiseren. In deze don-
kere dagen voor Kerstmis mag de 
persoon van Jacoba van Tongeren 
in het licht gezet worden, omdat zij 
zo bijzonder was en weinigen een 
moed als de hare hebben getoond in 
oorlogstijd. Hulde en respect voor 
deze vrouw’!

Lezersactie 
Het boek is in de Bilthovense Boekhandel en bij Bouwman Boeken in 
De Bilt verkrijgbaar.
Voor lezers van De Vierklank is een aantal exemplaren van het boek 
beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor een exemplaar stuurt u 
een mailtje naar info@vierklank.nl.

Paul en Els van Tongeren: ‘Mei 2015 nam de Amsterdamse gemeenteraad 
het besluit om een brug naar Jacoba van Tongeren te noemen. Toen men 
ontdekte dat vrouwen uit het verzet ‘onderbelicht’ waren gebleven, werden 
4 mei 2016 zes bruggen in Amsterdam Slotermeer naar vrouwelijke 
verzetsstrijders genoemd. 

In 1933 koopt wethouder Copijn een grote partij narcissen aan die op 
het punt stond doorgedraaid te worden voor een spotprijs. Deze worden 
op voorspraak van Jacoba als werkverschaffingsobject in Bos Voordaan 
aangeplant. Voordaan wordt wijd en zijd om zijn narcissen bekend.

Julius van Hoffen: ‘Jacoba van 
Tongeren was een sterke vrouw 
uit de Tweede Wereldoorlog die, 
met een onvoorstelbare moed en 
uithoudingsvermogen, een vitale 
rol speelde in het Amsterdamse 
verzet’. 

Kastanjelaan 1 (’t Eiland) uit 1965 te Groenekan (uit de digitale verzameling van Rienk Miedema). 

In de tuin van Kastanjelaan 1 stond een prieel, een zgn. wees; de plek 
waar Jacoba gekuurd had.
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Dorpsweg 156            3738 CK Maartensdijk

Wij wensen u goede kerstdagen
en een voorspoedig 2018

Computerhulp
Midden-Nederland

www.computerhulpmiddennederland.nl | 06-24807945 | 0346 795104

Bedankt voor de fijne samenwerking.
Fijne feestdagen en een goed

2018 toegewenst.

0346-210592 | www.atlasfysio.nl

Wenst u een
prettige kerst

Atlas Maartensdijk | Tolakkerweg 217
3738 JM Maartensdijk

  Fitness   Bootcamp
  Kettlebel       Yoga

        Pilates  Bodyattack
    Boks-� t    Cross-� t

Jaaroverzicht positieve
en negatieve gevallen

door Henk van de Bunt 

De gemeente De Bilt onderzoekt deze maanden de mening van haar inwoners. Hierbij ligt 
de nadruk op de woon- en leefomgeving en de sociale kracht in buurten. Ook wordt de 

tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening gemeten. 

De gemeente heeft een belangrijke 
taak bij het zorgen voor een leefba-
re woonomgeving. Daarbij wordt 
steeds meer inzet verwacht van de 
inwoners zelf, bijvoorbeeld als het 
gaat om zorgen voor elkaar of om 
het onderhouden van de openbare 
ruimte. Om te weten te komen hoe 
mensen tegen de leefbaarheid en 
sociale kwaliteit in hun buurt aan-
kijken, voert de gemeente De Bilt 
tweejaarlijks onderzoek uit on-
der de bewoners, de zogenaamde 
GemeentebeleidsMonitor. De uit-
komsten geven aan of de gemeente 
het goede doet en waar verbetering 
nodig is. 

Anoniem
De GemeentebeleidsMonitor is 
in samenwerking met andere ge-
meenten ontwikkeld. Het doel is 
om de sociale veiligheid en leef-
baarheid eenduidig te kunnen 
meten en met de resultaten beter 
beleid te kunnen maken. Het on-
derzoek wordt op verzoek van de 
meerdere gemeentebesturen in de 
regio uitgevoerd en startte half 
november. De resultaten worden 
begin 2018 verwacht. Deelnemers 
zijn geselecteerd met een anonie-
me steekproef. Zij ontvingen van 
het College van burgemeester en 
wethouders een schriftelijke uit-

nodiging om een vragenlijst op 
internet in te vullen en vervolgens 
nog een herinneringsbrief. Bij die 
laatste worden enige vraagtekens 
gezet omdat hiermee mogelijk het 
anonieme van de steekproef in een 
ander daglicht wordt gezet.

Maertensplein
Het Maertensplein in Maartensdijk 
wordt steeds meer als een ontmoe-
tingsplek c.q. praathuis ervaren; 
mensen spreken elkaar aan en 
delen hun positieve- en negatieve 
momenten. Men kent elkaar van de 
sportclub, de ouderschoolcommis-
sie, van bij de dorpskapper, van 
de op het plein gehouden fairs- of 
oranjeactiviteiten of wanneer men 
het boodschappenlijstje - door het 
thuisfront opgesteld - afwerkt. 
Zoiets leidde onlangs tot het op-
stellen van een top 5- lijst van 
positieve punten maar ook tot een 
top 5 ergernissen. Met een aantal 
Maartensdijkers werd er van ge-
dachten gewisseld over het woon-
genot in deze kern, enigszins naar 
aanleiding van en gestroomlijnd 
door deelname aan het door de ge-
meente geëntameerde onderzoek. 
De groep wil uiteraard dit met an-
deren delen: 

Top 5 positief:
1. De zondagsrust: heerlijk stil 

en rustig. De drukte kun je zelf 
opzoeken in de omliggende 
steden.

2. De bossen en weilanden, waar 
je uren kunt wandelen en 
fietsen

3. Goede sociale controle en con-
tacten tussen dorpsbewoners 
onderling; gefaciliteerd door 
een gerenoveerde Vierstee.

4. Ondanks de werkzaamheden 
aan de snelweg een goede 
bereikbaarheid

5. Een gezellig Maertensplein met 
volledig aanbod van midden-
stand.

Top 5 negatief:
1. De kruising Dorpsweg - Nach-

tegaallaan. Zeer gevaarlijk om 
met kinderen op de fiets over te 
steken. Onoverzichtelijk.

2. Het lijkt alsof er steeds meer 
sluipverkeer heel hard rijdt 
over de Dorpsweg en de Nach-
tegaallaan. Soms wel 80 km of 
harder...

3. De parkeerdrukte op zaterdag 
op het Maertensplein en de 
zeer gevaarlijke situaties, die 

ontstaan, wanneer auto’s ach-
teruitrijdend de parkeervakken 
verlaten de Marijkelaan op.

4. De geluidsoverlast van de snel-
weg. Altijd al geweest, maar nu 
fors toegenomen. Dit zou toch 
minder worden?

5. Veel openbare voorzieningen 
worden minder of helemaal 
niet onderhouden. Denk aan 
slecht onderhoud. c.q. snoeien 
van bomen, struiken, plantsoe-
nen en grasvelden, scheuren in 
wegen, losliggende stoeptegels, 
kapotte plantenbakken, die 
niet gerepareerd worden (bijv. 
Bernardlaan)

Ernaast
Naast dit algemene onderzoek 
voert de gemeente ook een klant-
tevredenheidsonderzoek uit. Inwo-
ners, die onlangs contact met de 
gemeente hebben gehad, bijvoor-
beeld telefonisch, via de website 
of aan het loket, kunnen benaderd 
worden om aan het onderzoek 
mee te werken. Ook dit onderzoek 
wordt door hetzelfde bureau uitge-
voerd.

De kruising Dorpsweg - Nachtegaallaan wordt bijna gemeente-breed als 
zeer onoverzichtelijk en als zeer gevaarlijk ervaren.

V.l.n.r. Harm Noorman en Frank Mulder; twee van de groep positivo’s. 

Teus van den Ham: lokale held bij HDI
door Walter Eijndhoven

Televisiemakers Richard Breedveld en Erik Jan Trip laten de Biltse kijker deze winter 
kennismaken met diverse lokale helden, vrijwilligers die zich, meestal jarenlang, belangeloos 

inzetten voor de maatschappij, vaak nog naast hun reguliere baan.
Wie zijn zij? En wat is hun drijfveer? 

Deze week staat Teus van den Ham 
uit Bilthoven in het middelpunt. 
Eigenlijk vindt Teus van den Ham 
het maar niets om zo in de kijker te 
staan. Wat hij doet is immers nor-
maal? Gewoon iets betekenen voor 
de maatschappij, iets doen voor an-
deren. 

Manusje van alles
Al vanaf 2013 fietst Van den Ham 
tweemaal in de week van zijn huis 
naar het Helen Dowling Instituut 
(HDI) aan de Prof. Bronkhorstlaan 
in Bilthoven waar hij zich bezig-
houdt met allerlei klussen in en 
rond het gebouw. ‘In 2010 kwam ik 
voor de eerste maal in contact met 
het Helen Dowling Instituut, dat 

toen nog in Utrecht stond’, vertelt 
Van den Ham. ‘Bij mijn vrouw was 
kanker geconstateerd en uiteinde-
lijk kwam zij hier terecht bij het 
HDI. Helaas verloor zij de strijd 
tegen deze afschuwelijke ziekte, 
maar ik ben hier blijven hangen’. 
Later verscheen een advertentie 
van het HDI, dat vrijwilligers zocht 
voor haar nieuwe pand in Biltho-
ven. In 2013 begon hij als ‘manusje 
van alles’, zoals hij zichzelf liefst 
noemt.

Maatwerk
‘Eigenlijk doe ik alle klussen in en 
rondom het gebouw. Iets verstel-
len, lampen verwisselen, electri-
citeit aanleggen, een schilderijtje 

ophangen, de drie koffieautomaten 
onderhouden en ik doe het onder-
houd op het terrein’, legt Van den 
Ham uit. Zijn zorgenkindje is de 
garage. In tijden van veel regen of 
sneeuw wil de garage nog weleens 
onderlopen. Van den Ham: ‘In tij-
den van veel neerslag is de afvoer 
regelmatig verstopt. Om putjes leeg 
te scheppen gebruik ik zelfgemaakt 
gereedschap. Van een zinken plaat-
je heb ik ooit een schep gemaakt, 
precies ter grootte van de putjes. 
Dat is maatwerk en niet verkrijg-
baar in een winkel. Daarnaast krijgt 
de garage twee à drie keer per jaar 
een grote onderhoudsbeurt, in het 
weekend. Het pand is dan gesloten 
en de garage leeg, zodat ik in alle 

rust mijn gang kan gaan’. Van zijn 
beslissing om te reageren op deze 
functie heeft Van den Ham geen 
dag spijt gehad. Sociale contacten 
zijn belangrijk voor hem, zowel 
met het hechte team van vrijwilli-
gers als met het personeel van het 
HDI. Vrijdag 22 december is de 

uitzending over Teus van den Ham 
en het HDI te zien bij Ziggo op ka-
naal 43. Tussen 17.00 uur en 01.00 
uur wordt de uitzending zonder on-
derbreking herhaald, overdag is er 
uitzending op elk heel uur. Ook te 
zien bij TV Gemist op www.regiot-
vdebilt.nl 

Teus checkt of de koffieautomaat nog goed werkt. 
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Alle Vierklank bezorgers
wensen u een heel fijn 2018

Ook alle andere medewerkers van De Vierklank wensen u een gelukkig nieuwjaar.
Sas, Cor, Henk, Denise, Annelieke, Gabrielle, Terry, Mark, Wim, Max, Cor, Guus, Marijke, Walter, Kees, Rob, Reyn, e.a.

De eerste hulpverlener
maakt het verschil

De 66 jarige nog jonge EHBO-vereniging in deze gemeente startte voor de 
65ste keer in haar bestaan een basis opleiding Eerste hulp Verlener.

Deze geheel vernieuwde basis opleiding voldeed aan de voortschrijdende 
inzichten van deze vernieuwende maatschappij 

Op 9 oktober startte deze nieuwe basiscursus 
Eerste Hulp Bij Ongelukken. Hartreanimatie 
en de bediening van de AED (Automatische 
Externe Defibrillator) en EHBO bij kinde-
ren maakten deel uit van deze opleiding. De 
opleiding EHBO werd gegeven door de do-
cent Jan Broers en het lotusslachtoffer Marjo 
Westerik. De cursus werd afgesloten met een 

examen. De geslaagden zijn: Annet, Casper, 
Emmy, Inge, Klaartje, Maaike, Magda, Mar-
jan en Stephan. Zij allen ontvingen ook het 
certificaat Eerste Hulpverlener. Voor docent 
Jan Broers is het een mijlmaal; meer dan 
1000 cursisten behaalden in de afgelopen 
jaren hun diploma na door hem opgeleid te 
zijn. (Maud Timmer)

De geslaagde EHBO-ers hebben veel plezier. [foto Walter Eijndhoven]

Op ‘t bankje
Het is koud en er ligt wat sneeuw. Toch wil ik er even uit en 
als ik bij het bankje kom kan ik het niet nalaten om te gaan 
zitten. De mensen die voorbijlopen hebben hun kraag op-
gezet en lopen haastig met een gebogen hoofd voorbij. Een 
enkele voorbijganger lijkt me wat schamper aan te kijken 
en haalt dan de schouders op. Die denkt waarschijnlijk, die is gek. Ik heb me goed dik inge-
pakt en begin al een beetje aan de kou te wennen. Net als ik denk dat er vast niemand bij me 
zal komen zitten, komt er een wat oudere vrouw met een boodschappentas op wieltjes met 
een zucht naast me zitten. Ik kijk haar glimlachend aan want ze lijkt me toe aan een praatje. 
‘Ja, lacht u maar’, zegt ze. ‘Ik kom net uit de supermarkt en het was er ontzettend druk. Ik 
moest een hele tijd bij de kassa wachten voor ik aan de beurt was, want ik kies natuurlijk 
altijd de verkeerde kassa.’ Ik vermoed dat ze boodschappen voor een kerstdiner heeft ge-
daan, maar dat blijkt niet het geval. ‘Mijn man is Tweede Kerstdag jarig en dat gaan we 
die dag met de hele familie vieren in de kantine van het bedrijf van onze zoon. We hoeven 
er zelf niets aan te doen. Onze vijf kleinkinderen verzorgen alles en niemand mag zich er 
verder mee bemoeien. Onze kleindochter Francien en haar vriend doen allebei de hogere 
hotelschool en stellen een verrassingsmenu samen. Er wordt aan alles gedacht. Voor dege-
nen die geen vlees eten maken ze een vegetarisch menu. Vorig jaar werd mijn man 75 en 
toen we niet wisten wat we zouden gaan doen zijn zij met dit idee gekomen. Het was zo’n 
groot succes dat ze het dit jaar weer wilden doen. Ik heb twee dochters, een zoon en dus vijf 
kleinkinderen. Het leek vorig jaar het wel een sterrenrestaurant en dat zal het nu ook wel 
weer worden. De meisjes droegen mooie jurken en jongens waren in pak. Zelfs de jongste 
kleinzoon Patrick die altijd van die broeken draagt met het kruis op de knieën, had toen een 
zwart pak aan. De muzikale kleinzoon Frank die het conservatorium heeft gedaan had voor 
een strijkje gezorgd. Het was in één woord fantastisch. Francien is een pietje-precies en had 
haar neven en nichten heel goed geïnstrueerd hoe ze de bediening moesten doen. Niemand 
van de ouders mocht zich er mee bemoeien. Ze mochten alleen spullen die ze nodig hadden 
aanleveren. Voor mijn dochters was dat wel moeilijk, want die hebben graag de touwtjes in 
handen.’ De vrouw zwijgt even en kijkt naar de kerstversieringen die je vanaf het bankje 
overal in de huizen en tuinen kan zien. ‘Het ziet er allemaal weer gezellig uit’, zegt ze. ‘Wij 
hebben de boom ook alweer staan. Wel een echte, want een kunstboom vind ik maar niets. 
Eerste Kerstdag houden we altijd voor onszelf. Ik kook dan thuis maar niets bijzonders. 
Vroeger was het bij ons op Tweede Kerstdag altijd een komen en gaan van familieleden. 
Zoals we het nu doen kunnen we elkaar allemaal tegelijkertijd ontmoeten. Ik ben ook blij 
dat de kinderen allemaal zo goed met elkaar zijn, ook van de koude kant. Bij anderen hoor 
je nog wel eens dat kinderen ruzie met elkaar hebben en dat ze met verjaardagen rekening 
moeten houden dat ze niet tegelijkertijd komen. Ik ben blij dat dit bij onze kinderen niet 
het geval is. Misschien komt het wel omdat mijn man met Kerstmis jarig is. Het is in ieder 
geval vrede op aarde bij ons.’

Maerten 
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Lekker samen lezen 
Bibliotheek Idea Bilthoven heeft een logeerkoffertje voor iedereen 
die in de kerstvakantie een logeetje krijgt en voor kinderen die zelf 
misschien uit logeren gaan. Er zijn logeerkoffertjes voor peuters 
en voor kleuters met verschillende thema’s. Ze zijn te leen en staan 
garant voor 3 weken lees- en kijkplezier.

De Bibliotheek staat barstensvol boeken en andere materialen, ook 
voor de kleintjes. Dat is moeilijk kiezen. Daarom heeft de Biblio-
theek alvast het leukste uitgekozen en in een mooi koffertje gestopt. 
Een logeerkoffer met verrassende inhoud om lekker (voor) te lezen 
tijdens het logeren. De koffertjes zijn speciaal voor logeetjes tot ca. 
zeven jaar. Op www.ideacultuur.nl staat alle actuele informatie over 
(activiteiten) in de Bibliotheek en leuke cursussen voor jong en oud in 
het Kunstencentrum Idea. .

De 1e winterkampioenen 
bij FC De Bilt

Kerstconcert in Onze 
Lieve Vrouwekerk

Vrijdagavond 15 december organiseerde de Brandweerharmonie Bilt-
hoven samen met het WP vrouwenkoor (With Pleasure) een kerstcon-
cert in de OLV kerk aan de Gregoriuslaan in Bilthoven. Er was goede 
belangstelling en de bezoekers hebben genoten van een mooi concert. 
[foto Reyn Schuurman] 

FC De Bilt JO15-2: ongeslagen kampioen over 9 wedstrijden. (foto Jasper Vos)

Scholen vieren kerst
door Walter Eijndhoven

Voor de kerstvakantie begint staan op veel scholen in gemeente De Bilt nog allerlei fesitviteiten 
met hun leerlingen en ouders op het programma. De kerstboom optuigen, samen aan een 
kerstdiner, een kerstgala, samenzang op school of in de kerk, of een borrel en natuurlijk 

gezamenlijk luisteren naar het kerstverhaal. 

Diploma’s voor Super- en AMVKids
Afgelopen week kregen de SuperKids en AMVKids van de Koninklijke Biltse Harmonie hun 

diploma’s tijdens hun laatste muziekles van de cursus.

De SuperKids (kinderen uit groep 
2 en 3 van de basisschool) maak-
ten onder leiding van Tatiana van 
der Heijde spelenderwijs kennis 
met muziek, zang en dans. Tijdens 
de laatste les hebben ze liedjes 
gezongen en op kleine slagwerk-
instrumentjes gespeeld. Er kwam 
een saxofonist uit het orkest op be-
zoek en de kinderen mochten zelf 
proberen om even op de saxofoon 
te spelen. De AMV-kids (kinderen 
uit groep 4 en 5 van de basisschool) 
hebben tijdens de lessen gespeeld 
op klokkenspel en blokfluit en 
veel liedjes gezongen. De cursus 
werd gegeven door Joke Firet. Op 
woensdag 10 januari gaat de vol-
gende cursus AMV kids van start 
en op vrijdag 12 januari begint de 
nieuwe cursus SuperKids. 

Ter afsluiting van de les wordt er gedanst, samen met de ouders, broertjes 
en zusjes van de SuperKids.

Drukke tijden dus voor leerkrach-
ten, leerlingen en hun ouders. ‘Op 
onze school vieren wij woensdag 
20 december het kerstfeest met 
een gezamenlijk kerstdiner’, ver-
telt Annemarie Hoornsman, direc-
teur van Wereldwijs. ‘Wij hebben 
op school een door de kinderen 
geadopteerde kerstboom in een 
moestuinbak, die na de kerstva-
kantie weer teruggaat. Verder heb-
ben wij nog een kerkdienst in de 
Opstandingskerk’. Op donderdag-
middag 21 december viert de Van 
Dijckschool uit Bilthoven haar 
kerstfeest. ‘Wij zijn een openbare 
school, maar wij gaan wel aan het 
kerstdiner met onze leerlingen’, 
vertelt directeur Rob van Maanen. 
‘Op donderdagmiddag hebben wij 
dan nog een borrel voor de ouders 
van onze leerlingen’. Op vrijdag 
22 december heeft de Aeres Mavo 
een kerstgala met haar leerlingen.

OLV
De Julianaschool uit Bilthoven 
heeft deze week een uitgebreid 
programma voor haar leerlingen. 
‘Wij vinden het belangrijk om 
kerst met elkaar te vieren’, vertelt 

directeur Ella Prins. ‘Er zijn twee 
kerstconcerten in de OLV kerk 
aan de Gregoriuslaan in Biltho-
ven, op woensdag 20 december, 
zodat iedere leerling naar één van 
de diensten kan. Niet al onze leer-
lingen (500) kunnen tegelijkertijd 
in de kerk plaatsnemen’. Tijdens 
de samenzang begeleiden onge-
veer 40 leerlingen de dienst op 
viool. 

Op de Julianaschool vormen lied-
jes het kerstverhaal. Ruim voor 
de kerstdienst wordt al geoefend 
met bijvoorbeeld een Italiaans 
kerstlied. Ella: ‘Kerstliedjes beel-
den uit wat er allemaal gebeurt. 
Daarnaast vertelt dominee Bene-
dikte Bos het kerstverhaal. Naast 
de kerstconcerten vindt op onze 
school nog een collecte plaats 
voor Amref Flying Doctors. Heinz 
Wormerdam, de vader van Tjebbe 
uit groep acht, gaat 600 kilome-
ter fietsen in Oeganda en hoopt op 
deze manier zoveel mogelijk geld 
op te halen. Tot slot kunnen onze 
leerlingen op vrijdag 22 december 
nog een levende kerststal bezoe-
ken’. 

Ruim van tevoren oefenen de kids zelfs met Italiaanse kerstliedjes.

Kerstmis en bazuinen gaan schallen
dat zal weer veel mensen bevallen
het is Stille Nacht wat je hoort
maar dat wordt weer verstoord
als daarna het vuurwerk gaat knallen

Guus Geebel Limerick



VITRAS de Bilt, Bilthoven en Maartensdijk zijn op 
zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers die 
de teams willen versterken!

Je bent van harte welkom als je een diploma verzorgende  
of een diploma verpleegkundige hebt.
Je kunt met een groot of klein urencontract komen werken 
of als oproepkracht.

Interesse? 
Stuur een mailtje naar:
m.tjeerdsma@vitras.nl
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Douwe Egberts
Senseo Koffiepads
Alle zakken à 36 stuks
Per zak

7.45

6.99

Campina vla
Chocolade of vanille, pak 1 liter
combineren mogelijk 
2 stuks

Chocolade of vanille, pak 1 liter

Bij aankoop van 2 stuks
een pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

Laatste week van de 
hockey plaatjes actie, maak uw 

boek vol nu het nog kan!

Bij aankoop van één 4-pack
een pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

Bilthoven / Donsvlinder 2 // Bilthoven // T: 030 2280605

Openingstijden: ma-za 8.00-21.00 // zo 12.00-18.00 plus.nl

Coca-Cola
regular, zero of light
Per 4-pack

https://www.facebook.com/pg/plusbilthoven/posts/

Ga naar 
de link!

een bijdrage aan een  
hockey outfit van € 100.-

Deel, Like en Win

2.38
2 voor

Elvee Roombonbons
of Kerst ballotin
Per doosje

6.49

3.49

Bij aankoop van  1 doosje 
een pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

Bij aankoop van één zak
een pakje plaatjes extra Verzamel je helden!

Seizoen 2017-2018

ALBUM-
PRIJS

€4.95

           Spaar je lokale helden    bij PLUS Bilthoven

Verzamel alle helden van

Een exclusieve uitgave van Plus Bilthoven in samenwerking met SCHC Bilthoven

BILTHOVEN
Donsvlinder 2 - Bilthoven - telefoon: 030 228 0605

ma t/m za van 08:00 tot 21:00 uur en zo van 12:00 tot 18:00 BILTHOVEN

GILDE Personeel 
Kerstborrel

P.C. Staalweg 70, 
3721 TJ Bilthoven

Op zoek naar werk?

www.gildepersoneel.nl

De traditionele GILDE Personeel Kerstborrel bij Café Joos was dit jaar 
extra feestelijke met een verrassing voor iedereen! Het was dan ook een 
drukte van belang. Welhaast iedereen van de GILDE-familie was aanwezig. 
Dat benadrukt nog maar eens dat Gilde Personeel uitzendbureau het voor 
elkaar krijgt om van vakmensen die her en der werken één familie te sme-
den. Erwin Wever van GILDE Personeel heeft zijn uitzendbureau zien uit-
gegroeien tot een ware specialist op het gebied van de bouw, horeca, instal-
latiewerk, schoonmaak, groenvoorziening, grondverzet en nog veel meer. 
Steeds weer weet GILDE Personeel de juiste mensen te vinden voor de 
vele jobs die er inmiddels zijn.  Vakmannen en vrouwen die zich volledig 
inzetten en bovendien zeer gemotiveerd zijn.
Het geheim volgens Erwin: “Het is belangrijk dat de mensen die voor ons 
werken het ook écht naar hun zin hebben.  We begeleiden onze vakmensen 
goed en zorgen er voor dat ze op de juiste plek terecht komen.  Iedereen 
is belangrijk en hoort bij onze familie.  We zorgen dat we naast ‘werk-
gever’ ook een thuis zijn voor onze mensen en dat we elkaar helpen als het 
nodig is. Juist de maandelijkse samenkomsten helpen hier enorm bij. Onze 
mensen kennen elkaar goed en dat smeedt een familieband.” 

Ben jij op zoek naar werk in de bouw, techniek, infra of misschien wel in 
het groen, dan ben je bij GILDE Personeel op de juiste plek. 
Er is veel vraag naar zowel vakmensen als aanpakkers.

GILDE Personeel heeft plaats 
voor mensen die willen werken! 
Ook als je maar af en toe beschikbaar bent!
Bel voor een afspraak 030 633 8672 
Of verstuur je CV via de website.

Foto: Hans Lebbe 
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TZ geeft goede 
eerste helft geen vervolg

Afgelopen zaterdag speelde TZ thuis de laatste zaalwedstrijd van 2017 tegen koploper Groen 
Geel, dat over een zeer jonge en talentvolle ploeg beschikt.

Het beloofde al een lastige wedstrijd 
te worden, maar het hielp niet mee 
dat de geschorste Randy Bruintjes 
en coach Iwan Hazendonk en de ge-
blesseerde Bart Drost ontbraken. Op 
hun plaatsen speelden Matthias van 
Beest en Geert Drost: beiden kunnen 

terugkijken op een prima wedstrijd. 
TZ speelde een prima eerste helft. 
Groen Geel is een gemakkelijk sco-
rende ploeg over veel schijven. De 
opdracht van de TZ-verdedigers 
was om de rebound niet makkelijk 
weg te geven en ervoor te zorgen 

dat Groen Geel niet te vaak kon 
herhalen. In de aanval was het soms 
zoeken maar er werd zorgvuldig ge-
speeld en dat resulteerde erin dat er 
een gelijk opgaande eerste helft zich 
afspeelde. Helaas voor TZ werd niet 
alle opgelegde kansen benut anders 

Matthias van Beest creëert een kans. (foto Hester Ploeg)

Irene dames 1 pakt vier sets
Irene dames 1 gaat lekker de winterstop in en bezet de 2e plaats van de Derde Divisie. De 

wedstrijd tussen Irene en het Nieuwegeinse NVC werd vooraf gezien als een kraker met de 
tweede plaats en aansluiting bij koploper Kalinko als inzet.

In de eerste set ontspon zich een 
spannend gevecht. Lange tijd had 
Irene het beste van het spel maar bo-
ven de 20 leek de set toch naar NVC 
te gaan. Toen bewees de 16-jarige 
Nadine Everaert dat je niet heel er-
varen hoeft te zijn om belangrijk te 
wezen. Met een kill block en twee 
rake klappen bezorgde ze Irene met 
27-25 de winst in de eerste set. De 
Bilthovense meiden kregen vleugels 
en NVC kwam er in de rest van de 
wedstrijd niet meer aan te pas. De 

lange Nieuwegeinse aanvalsters 
slaagden er nauwelijks meer in de 
bal op de Bilthovense grond te slaan. 
Irene libero Margit Meyer verdedig-
de de ene na de andere bal, waarna 
spelverdeelster Sandra Jongerius 
keer op keer Jorien Rabius succes-
vol in stelling wist te brengen. Via 
25-16, 25-19 en 25-17 trok Irene de 
laatste drie sets naar zich toe. ‘Dat 
is nog eens lekker de winterstop in 
gaan’ jubelde spelverdeelster San-
dra Jongerius. ‘Met 4-0 winnen van 

je naaste concurrent is prachtig. Op 
deze manier houden we koploper 
Kalinko nog in het vizier. We zul-
len zien wat de tweede competitie-
helft gaat brengen, maar met al die 
jonkies in ons team zouden we best 
nog een stapje moeten kunnen zet-
ten. ’Op donderdag, 11 januari 2018, 
om 19.30 uur, vervolgt Irene Dames 
1 de competitie en speelt dan in 
Utrecht tegen Switch Dames 1, dat 
de tiende plek bezet.

(Michel Everaert)

Salvodames afgetroefd
Het was erop of eronder tegen de koploper. Het werd eronder. Koploper Keistad was in 

Amersfoort het betere team en won het duel volkomen terecht met 3-1. 

De statistieken gaven al aan dat het 
een heel moeilijk karwei ging wor-
den voor Salvo. De lijstaanvoerder 
had veel meer punten gescoord in 
haar wedstrijden dan Salvo. Dus 
een tegenstander met een sterke 
aanval. Salvo had volgens diezelf-
de statistieken veel minder punten 
tegen geïncasseerd. De hoop was 
dat de dames zichzelf zouden over-
treffen in de aanval en verdedigend 
weer een prima wedstrijd zouden 
afleveren. Die hoop werd al snel de 
grond ingeboord door tegenstander 
Keistad. In de eerste servicebeurt 
kreeg Salvo zes services achter el-

kaar niet onder controle en direct 
een achterstand opleverde. Hier-
door begonnen de dames slecht en 
keken de hele wedstrijd tegen een 
achterstand aan. Het team herstelde 
zich nog wel maar niet genoeg. De 
eerste set ging naar de tegenstander 
met 25-19. De tweede set begon 
Salvo sterk. Het klopte allemaal 
en de aanvalsmachine aan de an-
dere kant stokte. Er werd zelfs een 
voorspong gerealiseerd van 11-21. 
Nicole Visscher onderscheidde zich 
in deze fase. Toen ging het weer 
mis. Harde services en knallende 
smashes zorgden er voor dat de te-

genstander weer langszij kwam en 
zelfs een voorsprong nam. Geluk-
kig hervond Salvo zich net op tijd 
en won de set toch nog met 24-26. 
Ook de derde set ging Salvo goed 
van start. Het team leidde met 11-
15. Toen kwam er weer een service-
kanon aan service die Salvo naar 
een achterstand serveerde. Deze 
set ging verloren met 17-25. De 
vierde set was de fut eruit en ging 
kansloos naar de lijstaanvoerder 
met 25-15. Resteert Salvo nog een 
inhaalwedstrijd en dan zit de eerste 
seizoenshelft er op. Wel met een 
mooie top drie klassering

BC Reflex laat punten liggen
Dit keer werden de heren vertegen-
woordigd door Jordy en Frans die 
in hun tegenstanders duidelijk de 
meerde erkende. Met een 21-10 en 
21-14 was dat duidelijk. Ook de da-
mes dubbel van Karin en Dragana 
haalde deze wedstrijd niet naar zich 
toe ondanks het een 3 setter was ge-
worden. Frans moest zijn singel in 
leveren maar Dragana wist de eer-
ste punt voor Reflex binnen te halen 
door haar 2e en 3e set te winnen. De 
tussenstand was dus 3-1. Jordy en 
Karin leverde ook hun singels in. De 
hoop werd gevestigd op de twee mix 
wedstrijden. Karin en Frans waren 
al snel klaar en verloren deze wed-
strijd. Dragana en Jordy vochten tot 
de laatste zweetdruppel en sleepte er 
een 3 setter uit. Maar Vleuten was 
ook in deze partij de sterkere dus de 
eindstand werd 7-1. Er is duidelijk 
ruimte voor verbetering maar het 
plezier van het sporten staat voorop 
bij de ploeg. Karin, Jordy, Dragana en Frans.

was de ploeg gaan rusten met een 
voorsprong.

Ongelukkig
In de tweede helft was er een onge-
lukkige beginfase, waarbij het mis-
sen van twee strafworpen zeker niet 
mee hielp. Er werden meer fouten 
gemaakt en die werden afgestraft 
door Groen Geel. Daarnaast scha-
kelde ploeg uit Wormer een tandje 
bij in de afronding en al snel liep het 

verschil op. Het lukte TZ, afgelo-
pen zaterdag gecoacht door Wessel 
Hengeveld, niet om zelf aanvallend 
te verbeteren. Sterker nog het aantal 
kansen liep terug en het rebound en 
scoringspercentage was te laag. Uit-
eindelijk floot de scheidsrechter af 
bij 18 - 28. Na de kerstonderbreking 
wacht de verre uitwedstrijd tegen 
SCO. De komende periode kan goed 
van pas komen om enkele fysieke 
ongemakken te laten herstellen.

SVM redt het niet 
tegen Benschop

Op bezoek bij koploper Benschop heeft SVM niet de drie punten mee 
naar huis kunnen nemen. SVM begon wat te slap aan de wedstrijd. 
Er werd tegen de koploper iets te veel ruimte weggegeven.

Al na 3 minuten spelen kwam Benschop hierdoor op de 1-0 voorsprong. 
Langzaam maar zeker stroopte SVM de mouwen op en kwam beter in 
de wedstrijd, maar scoren deed SVM niet Benschop benutte de kansen 
beter en maakte voor het rustsignaal de 2-0. In de tweede helft toonde 
SVM wel strijdlust en inzet maar was niet bij machte om de wedstrijd 
te laten kantelen. SVM koesterde toch nog hoop toen Jordi van der Lee 
met nog 20 minuten te spelen de aansluitingstreffer maakte. Benschop 
behield de betere kansen en maakte in de laatste minuut nog 3-1. Ben-
schop was toch een maatje te groot. Na de winterstop kan SVM wellicht 
weer laten zien dat het weer weet wat winnen is. De Maartensdijkers 
pakken op 27 januari a.s. de draad weer op in een thuiswedstrijd tegen 
het Zeister Jonathan.

Er zit muziek in de 
sponsorloop 

Begin november 2017 organiseerde openbare basisschool WereldKidz 
Kievit in Maartensdijk een sponsorloop. De kinderen hebben van te-
voren erg hun best gedaan om zoveel mogelijk sponsors te verzame-
len. Uiteindelijk is er een bedrag opgehaald van ruim 1600 euro. Het 
sponsorgeld zal gebruikt worden voor het muziekproject: alle kinderen 
krijgen muziekles op school en zullen de komende tijd verschillende 
activiteiten ondernemen die te maken hebben met muziek.
 (Petra Teerink)

De leerlingen lopen de benen uit hun lijf voor een prachtig resultaat. 
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Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  ...........................................................................................................................................

Adres  ...........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

Bridgelessen voor Beginners en Gevorderden te 
Bilthoven. Half jan. starten weer nieuwe bridgecursussen: 
voor semi-beginners (boekje 2 van Berry Westra) 12 lessen 
op woensdagavond en voor semi-gevorderden (ná boekje 2) 
op maandagmiddag. Uitsluitend kleine groepen van max. 12 
pers., waardoor persoonlijk aandacht wordt gegarandeerd. 
Ook privélessen met grote flexibiliteit. Info: www.bridge-
school-bilthoven.nl/ciska.zuur@gmail.co /0302281121

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland, 
Soesterweg 106, Amersfoort. Tel. 06- 50897262

Trimsalon Bubbels & Boefjes Maartensdijk. 
Gediplomeerd en Erkend (ABHB) Kijk op www.bubbelsen-
boefjes.nl of bel naar 0346 745355

Jezus zegt: Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij volgt 
zal nooit in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht van 
het Leven hebben! Evangelische Gemeente, zondag 10 uur, 
De Koperwiek, Bilthoven.

De ultieme kadobon: 2x voetreflex voor 97,50! Verwend 
worden, 2x 1,5 uur ontspanning. = 25% korting + deels ver-
goeding. Doen! Hester Visser Praktijk Rosarium 06 14373010

Cursussen/ trainingen 
Gratis proefles cello In Kunstenhuis Biltse Muziekschool, 
Het Lichtruim,Planetenplein 2, Bilhoven. Proefles in ont-
spannen sfeer. Voor basisscholieren (vanaf 5 jaar) tieners en 
volwassenen. Celloles ook in Maartensdijk. Cursus: 4 weken 
opstap cursus met leen cello, €20 winter korting. De cello 
heeft een mooie warme zangerige klank en is een liedjes/
melodie instrument. Mob: 06 19067441: Frank Linschoten 
cello docent. celloles-franklinschoten.nl.

Te koop aangeboden
HORLOGE BATTERIJEN 
en horlogebandjes bij 
Boekbinderij Kok Dorpsweg 
46 Maandag t/m. vrijdag van 
08.30 tot 12.00 uur en 13.30 
uur tot 17.00 uur. Zaterdag 
gesloten tel. 0346-212672

AUTOACCU’S bij accus-
hop.nl va €58,- incl montage 
zonder afspraak bel: 030-
2734157, Arkansasdreef 10K 
Utrecht

Set WINTERBANDEN 
(snowtracs van Vredestein) 
voor Ford Focus maart 2011.
Nieuw gekocht 1 winter 
gebruikt. Maat 195/65 R 15 
91T M+S €200,-. Tel. 0346-
212997

Voor onder de boom: 2 han-
dige opruimkistjes met play-
mobil poppetjes, playmobil 
dieren en accessoires, p.st. 
€12,50, in één koop €20,-. Tel. 
06-30693144

Staande schemerlamp zwart 
€10,00. Tel 0346-281134

Tourschaatsen noren in doos 
maat 44, Viking €20,00 Tel 
0346-281134

HP kopieerapparaat zwart en 
kleur €15,00 Tel 0346-281134

Beige driezitsbank €49,50 en 
archiefkast 3 lades €20,00 Tel. 
06-10604284

Muziek dvd van Freddy 
Tender. Ziet er nog netjes uit 
€5,-. Tel. 0346-243758

Atlas van de provincie Utrecht 
is bij gewerkt in 2005. €10,-. 
Tel. 0346-243758

Kinder ski overal maat 104. 
Kleur: groen. Is weinig 
gebruikt €7,50 Tel. 0346-
243758

Nieuwe broodbakmachine met 
gebruiksaanwijzing merk afk. 
€45,-. Tel. 0346-211011

Verwarmings ventilator 
€12,50 Tel. 0346-211011

Geel messing plantenbak rond 
model €20,-. Tel. 0346-211011

Set Firestone winterbanden 
voor Ford Focus juni 2004 
met stalen velg. 2 banden 1 
jaar gebruikt 2 banden ouder. 
Maat 195/60 R15 88T. €49,-. 
Tel. 0346-212997

Vogelbord ,Royal. Diameter: 
24 cm. €1,-. Tel. 06-14040516

Bord met appeltjes rand. 
Villeroy & Boch. Diameter: 
20 cm. €1,-. Tel. 06-14040516

Twee boeken van Geert Mak 
De Brug en in Europa. Samen 
€3,-. Tel. 06-14040516

Hete lucht pistool, verfaf-
brander. 1500 Watt. Weinig 
gebruikt. €10,-. Tel. 0346-
211269

Bosch handboormachine. In 
goede staat. €15,-. Tel. 0346-
211269

Ferm tafelboormachine door-
snee 13 mm. In goede staat. 
€30,-. Tel. 0346-211269

Nieuw in verpakking elektri-
sche bakplaat de luxe, 2000w, 
merk Tristar €15,-. Tel. 
06-53441095

Nieuw in doos elektrisch 
raclet/gourmetstel, 4 pans, 
merk Tristar €12,50 Tel. 
06-53441095

Nieuw kunstkerstkrans 
omwikkeld met guirlande, 
doorsnee 45 cm, 6 cm dikte 
€25,-. Tel. 06-53441095

Activiteiten
WESTBROEK. Van harte 
welkom in de molen die elke 
zaterdag van 10.00 - 16.00 uur 
geopend is. Er is van alles te 
koop, kom gezellig eens langs. 
We verkopen zoal: bakmeel, 
honing, kaarten, rollen snoep, 
speelgoed en cadeau-artikelen. 
Tevens kunt u rustig in de 
kringloop rondsnuffelen.

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten voor 
het huis-aan-huis verspreiden 
van De Vierklank. Een gezond 
en gezellig rondje buiten op 
woensdag op een tijdstip dat ú 
schikt. Ook meehelpen de best 
gelezen krant van De Bilt nóg 
beter te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Parttime MAGAZIJNMEDE-
WERKER. Ten behoeve van 
onze assemblage werkzaam-
heden zijn wij op zoek naar 
een enthousiaste medewerker 
voor ca. 3 middagen per week 
(bv. naast school en tijdens 
vakanties). Gezien de werk-
zaamheden is gevoel voor 
en/of affiniteit met techniek 
gewenst. Ben je geïnteresseerd 
schrijf of mail ons, VCE tech-
niek B.V., P.C. Staalweg 94, 
3721T TJ, Bilthoven. direc-
tie@vcetechniek.com

Gevraagd, CHAUFFEUR met 
code 95 RVK Transport en 
Handel bv Westbroek info@
vankeulen.trucks.nl tel 06 23 
64 88 94

BIJRIJDER gevraagd voor 
Emmaus Bilthoven. Ophalen, 
wegbrengen, in- en uitladen 
van goederen.15 tot 18 uur per 
week, maandag, dinsdag en 
donderdag 9 - 14 uur.
Voor nadere informatie: mail 
naar emmausbilthoven@
gmail.com of bel 06-18300541

Personeel aangeboden
AMBACHTELIJK schilder 
heeft nog tijd in november, 
december, januari, februari en 
maart voor schilderen binnen 
en buiten en al uw behang- 
en sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829
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TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fatsoe-
neren, najaarsbeurt, bestraten 
enz. Alles is bespreekbaar. 
Altijd vrijblijvende prijsop-
gave. Tel. 06-50660689 www.
hoeree-tuinen.nl

ERVAREN DOCENT geeft 
huiswerk- en studiebegelei-
ding aan huis. Tel. 0634892915

Zeer betrouwbare en goede 
SCHILDER biedt zich aan 
zowel binnen als buiten 
schilderwerk V. Dee. Tel. 
06-20605881

Ervaren SCHILDER biedt 
zich aan voor al uw binnen 
klussen met winter korting 
voor meer info: Raymond 
Altena 06-21587684

Diversen
PAARDENMEST gratis 
af te halen. Stal Arends in 
Maartensdijk heeft er ber-
gen van. Bel voor meer info 
06-54753516

Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfort-
zicht.nl

Vuurwerk verkoop 2017!
Do 28 Dec + Vr 29 dec van 08.00 tot 21.00
Zaterdag 30 Dec van 08.00 tot 21.30
www.hilhorstvuurwerk.nl
Weteringpad 76, 3762 EN Soest in ’t pand van 
Autohilhorst, Achterzijde Karwei
Mega vuurwerk pakket 8.5 min siervuurwerk 
(alleen in onze winkel verkrijgbaar)
Online verkoop www.vuurwerk4sale.nl/hilhorstvuurwerk Geboren

8 december 2017

Angeliene
Dochter van Martijn en Cobie 

van den Berg-Stigter
Maalsteen 8
Maartensdijk

Kerst-Inn in Maartensdijk

Op tweede Kerstdag is er in gebouw 
De Mantel naast de St. Maartenskerk 
in Maartensdijk van 10.00 tot 13.00 uur 
een Kerst-Inn, bedoeld voor iedereen 
die met Kerst graag andere mensen ont-
moet. Gezelligheid, gemoedelijkheid en 
‘samen - zijn’ staan hierbij centraal. 

Kinderkerstnachtdienst 

Jong en oud zijn op 24 december  wel-
kom bij de kinderkerstnachtdienst in de 
Centrumkerk (Julianalaan in Bilthoven). 
Om 19.00 start de vrolijke dienst, waar-
in het traditionele kerstverhaal wordt 
verbeeld in een meezingmusical. Zing 
mee met deze eigentijdse musical waarin 
de blijde boodschap van Kerst op een 
moderne wijze in beeld wordt gebracht. 
Een mooie start van de Kerstdagen. Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

 
Vorig jaar oktober hebben wij in het bos (plaat-
selijk bekend als het Boshoek) in Groenekan een 
bescheiden gedenksteen bij een boom, waar mijn 
moeder veel wandelde, neergelegd. Zij is in juni 
2016 overleden. De steen lag uiteraard van het pad 
af en achter de betreffende boom. Sinds een aantal 
weken is de steen weg. De steen is speciaal door 
ons ter herdenking van onze moeder ontworpen. 
We zijn verdrietig, dat iemand het nodig vond 
om zoiets persoonlijks mee te nemen en hopen de 
steen terug te krijgen. Sanne van Paassen (svan-
paassen73@gmail.com) (Dochter van Ria Bagger-
man; zij woonde op Veldlaan 33 in Groenekan)

Repair Café 
Hollandsche Rading

Zaterdag 30 december is er van 
10.00 tot 14.00 uur Repair Café 
in het dorpshuis in Hollandsche 
Rading. Ook in 2018 is er elke 
laatste zaterdag van de even 
maanden een Repair Café; dus 
februari, april, juni, augustus, 
oktober en december.

Het laatste repaircafé van dit jaar 
wordt al reparerend, feestelijk 
afgesloten met koffie, gebak, 
oliebollen en glühwein. Ga gerust 
even langs, al is het maar voor de 
gezelligheid.

Uw lokale
drukwerkspecialist
Bel 0346 - 21 12 15, 
of kijk op www.parelpromotie.nl.



 De Vierklank 31 20 december 2017

Nova wint gemakkelijk 
van Revival

Afgelopen zaterdag stond de uitwedstrijd tegen de als 7e geplaatste 
Revival op het programma in Barneveld. De formatie van Nova 
kwam geen moment in gevaar. Na vijf minuten spelen stond het 
al 0-5 in het voordeel van Nova. Zij konden in de eerste helft zelfs 
uitlopen tot een 1-9 voorsprong. Na de tweede helft speelde Nova de 
wedstrijd uit en kwam tot een 19-34 zegen.

Vanaf de eerste minuut nam Nova het initiatief en liet meteen zien dat 
er niks te halen viel. De eerste score aan de kant van Revival liet even 
op zich wachten. Zij wisten na zeven minuten hun eerste doelpunt te 
scoren, waarna zij in de 17e minuut pas de tweede maakte. Nova ging 
door met scoren en liep verder uit. Beide teams zochten de kleedkamers 
op met een stand van 9-16 in het voordeel van Nova.

Formaliteit
De tweede helft was een formaliteit. Revival was niet opgewassen 
tegen de scherp schietende spelers van Nova. Aan het begin van de 
tweede helft wist Revival nog een paar keer te scoren, maar daarna was 
het gespeeld. Door een reeks van elf doelpunten in negen minuten, zette 
de Biltsche formatie het team uit Terschuur volledig aan de kant. Uit-
eindelijk floot de scheidsrechter de wedstrijd af met een 19-34 stand.

Thuis
Een makkelijke wedstrijd voor Nova. Toch blijft het team kritisch en 
scherp. De wedstrijd kende periodes met weinig doelpunten voor Nova. 
Met uitzicht op de kraker van 6 januari moet Nova op z’n scherpst zijn. 
6 januari wordt ASVD uit Dronten onder vuur genomen door de spe-
lers van Nova. ASVD staat met twee punten minder dan Nova, op de 
tweede plek.            (Job Paauw)

Irene MA1 overtuigend kampioen
Verrassend gemakkelijk heeft Irene meisjes A1 de titel in de hoofdklasse B van de regio west 

binnen gehaald. Twee weken geleden was de titelstrijd tussen Irene en het Houtense Taurus nog 
enorm spannend. Maar waar Irene de laatste weken foutloos 

speelde morste concurrent Taurus punt op punt.

Irene kon voor aanvang van de 
laatste wedstrijd het kampioen-
schap al vieren. Tegen Limes uit 
Utrecht had Irene deze zaterdag 
echter nog wat recht te zetten. De 
uitwedstrijd in oktober was niet 
de beste van Irene en het team uit 
Leidsche Rijn kwam dan ook vol 
verwachting naar Bilthoven . De 
Irene meiden hadden echter ande-
re plannen en ze lieten nog maar 
eens zien hoeveel ze gegroeid 
zijn. Met 25-14, 25-11, 25-4 en 
25-15 werd Limes naar huis ge-
stuurd. 

Topklasse
Vooral de 3e set was een demon-
stratie van macht. Met Silke Ge-
raats aan opslag werd Limes com-
pleet overdonderd. Punt na punt 
serveerde de diagonaal-aanvalster 
van Irene. Als de bal dan eindelijk 
eens een keer terug over het net 
kwam was het Marit Pasterkamp 
die de bal er op de prima set ups 
van Fleur den Hertog keihard in 
ramde. ‘Sorry dat we niet meer 
tegenstand konden bieden’ zei de 

coach van Limes na de wedstrijd, 
‘maar wat Irene vandaag liet zien 
was echt van een totaal ander ni-
veau. Irene is echt de terechte 
kampioen.’ Door dit kampioen-
schap promoveert het Irene team 
naar de topklasse. Maar het eerst 

volgende wapenfeit voor MA1 is 
de tweede ronde in het bekertoer-
nooi op 10 januari 2018, in Alme-
re tegen VC Allvo MA1. Daarna 
komt het Irene team in de regulie-
re competitie uit in de Topklasse. 

(Michel Everaert)

Kyle Agterberg domineert
Cyclocrosser Kyle Agterberg 

domineerde op 9 december in 
bos Birkhoven in Amersfoort. Als 

18-jarige is Kyle Agterberg uit 
Maartensdijk nog een broekie bij 
de beloften; het belette de gedre-
ven crosser niet om die zaterdag 

de nationale veldrit in Amers-
foort op zijn naam te schrijven. 

De nationale veldrit in Amers-
foort is een begrip onder de 

cyclocrossers in Nederland. Een 
week eerder triomfeerde Agter-

berg - al tweemaal het slachtoffer 
van een sleutelbeenbreuk - ook al 

in Zwartemeer. 
[HvdB]

FC De Bilt gaat goed de winterstop in
Zaterdag 16 december stond de laatste wedstrijd voor de winterstop op het programma; het 

betrof de ‘zes-punten-wedstrijd’ tegen medesubtopper Odysseus.

In de eerste helft was het vooral 
een duel op het middenveld, waar-
bij Odysseus de beste kansen kreeg 
om de score te openen, maar veel 
verder dan een mooi schot op de 
paal kwamen de Utrechtse studen-
ten niet. Aan de andere kant kwam 
Redouan Boussoufi na een mooie 
actie in scoringspositie, maar zijn 
doelpoging strandde op de keeper. 
Bij een hoge voorzet van Ray-
mond van Nistelrooij wilde Marc 
Schuurman de bal doorkoppen, 
maar een ellenboog van een Ody-
speler raakte zijn gezicht. Hier was 
geen opzet in het spel, maar Marc 
moest even later het veld verlaten.

Initiatief
De tweede helft gaf een andere 
spelbeeld. FC De Bilt trok het 
initiatief naar zich toe en dat re-
sulteerde in de 52e minuut in 

een doelpunt van Redouan. De 
bal werd van richting veranderd, 
waardoor de keeper kansloos was. 
Daarna golfde het spel op en neer. 
Beide ploegen speelden verzorgd 
voetbal, maar beide verdedigingen 
wisten lange tijd de tegendoelpun-
ten te voorkomen. Het uitvallen 
van centrale verdediger Marc werd 
goed opgevangen door linksback 
Glenn Linnenbank, die nu samen 
met Milan Agterberg het centrale 
duo vormde. 

Verdediging
De vleugelverdedigers Mano Bak-
kenes, Fabian Vorsterman en kee-
per Jos de Gram zorgden met el-
kaar voor een perfecte verdediging. 
Op het middenveld streden Ray-
mond, aanvoerder Sam Eerdmans, 
Vincent van Bueren en Robin No-
tenboom voor heel veel energie en 

goede aanvoer voor de aanvallers. 
Redouan was bij tijd en wijle echt 
een plaaggeest voor de studenten-
verdediging en hij had zeker nog 
een doelpunt verdiend. Lennart van 
Dijk, Appie Ayoubi en Sander van 
den Berg waren zeer nuttige inval-
lers. 

Eindstand
Ongeveer 10 minuten voor tijd 
nam Vincent een vrije trap. De bal 
belandde bij de tweede paal, waar 
Sander zich prima vrij liep en schit-
terend inkopte: 2-0. Vlak voor tijd 
maakte Redouan weer een van zijn 
vele mooi acties, die hij afrondde 
met een prima voorzet op Sander, 
die wederom prachtig inkopte. 
Hiermee werd de eindstand van 3-0 
bereikt en kan FC De Bilt tevreden 
zijn met dit resultaat en met een 
derde plaats de winterstop in.

DOS verdedigend 
onder de maat

In Scheveningen streed DOS in een rechtstreeks duel met KVS/
Maritiem om de tweede plaats. KVS maakte er een echt duel van 
met veel fysieke power. DOS liet dit veelal te gelaten over zich heen 
komen. Een echt duel was het eigenlijk alleen de eerste helft.

Vorige week nam DOS direct vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief. 
Zaterdag lukte dit niet en kwam KVS overtuigend uit de startblokken. 
DOS verdedigde opnieuw erg slordig. De communicatie onderling was 
onvoldoende en er werd te weinig druk in de korfzone gegeven. DOS 
had hierbij ook veel moeite om de sterkste schutter van de thuisploeg 
uit te schakelen. Van de andere kant lukte het KVS niet om schutter Ro-
bin de Rooij uit te schakelen, die opnieuw negenmaal doel trof. Verschil 
was dat bij KVS er veel meer spelers waren in deze wedstrijd die met 
meerdere doelpunten flink mee-scoorden. Het tempo in de Westbroekse 
aanval lag daarbij vaak te laag waardoor het aanvalspel te voorspelbaar 
oogde. Toch ging het de eerste helft gelijk op tot 9-9. De laatste minuten 
richting het rustsignaal scoorde alleen nog KVS. Met vier doelpunten 
op rij gingen zij met een goed gevoel rusten.

Bij de 13-9 ruststand lag de wedstrijd halverwege nog gewoon open. 
Alleen kwam DOS niet goed uit de kleedkamers want binnen tien mi-
nuten was de wedstrijd beslist. KVS liep uit naar een 19-11 tussenstand. 
DOS bleef het in het laatste deel van de wedstrijd nog wel proberen en 
scoorde zelf nog elf maal. KVS scoorde er nog dertien, wat leidde tot 
een 31-22 nederlaag. DOS zakt hierdoor naar een vierde plek op de 
ranglijst. De tweede helft van de zaalcompetitie hervat DOS op zater-
dag 6 januari de wedstrijdenreeks met een thuisduel tegen nummer drie 
De Meervogels om 19.35 uur in De Vierstee.

Bij DOS stond Linda Nap na een afwezigheid van vier weken vanwege 
een blessure weer in de basis. 

De volleybalkampioenen. (foto Ron Beenen)



Kerst bij Landgoed 
Beerschoten in de Bilt

Landgoed Beerschoten is als vanouds met de ‘levende kerststal’ geheel 
in kerstsfeer. De kerststal is op beide dagen open van 11.00 tot 16.00 
uur. Het infocentrum is open van 11.00 tot 16.30 uur. Paviljoen Beer-
schoten ligt aan De Holle Bilt 6 in De Bilt.

Ook dit jaar zijn er weer allerlei activiteiten vanaf 12.00 uur, zoals een 
speurtocht ‘midden in de winternacht’, de groenkoets, ponyrijden en 
broodjes bakken. Er wordt glühwein en chocolademelk geschonken. Er 
zijn poffertjes en het koor Cas-
tellum Singers uit Houten zingt 
kerstliederen. Op eerste kerstdag 
zijn er andere activiteiten dan 
op tweede kerstdag. Zie web-
site in de agenda van Utrechts 
Landschap voor het programma, 
de dag waarop de activiteiten 
plaatsvinden en de tijdstippen.
 

(Trees Althues)
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advertentie

advertentie

advertentie

Speciaal voor:
•	 besloten recepties
•	 besloten bruiloften
•	 besloten verjaardagen
•	 besloten condoleances
•	 feestjes van 15 tot 50 personen

Voor meer informatie of uw reservering:
Noodweg 35, 1213 PW  Hilversum

T: 035-5771267, www.restaurantfloyds.nl

Verbreding A27 vanuit de lucht 
door Henk van de Bunt

De werkzaamheden om de A27 van 
2x2 naar 2x3 banen te verbreden 
zijn volop bezig. Met een prach-
tige serie foto’s van eind oktober 
neemt RWS de Vierklanklezer mee 
in vogelvlucht over het circa 23,5 
km lange traject tussen Utrecht-
Noord, knooppunt Eemnes en aan-
sluiting Bunschoten-Spakenburg; 
wij beperken ons tot net voorbij 
de provinciegrens tussen Utrecht 
en Noord Holland. Eind 2018 is de 
verbreding klaar. Het verkeer kan 
dan sneller doorrijden en de regio 
Utrecht en Amersfoort beter berei-
ken. De prachtige foto’s vragen om 
veel ruimte, vandaar zullen we de 
komende weken steeds een aantal 
plaatsen. Viaduct Achttienhoven 
over de Dorpsweg in Maartens-
dijk wordt zowel aan de oost- als 

westzijde met 6,6 meter verbreed. 
Door middel van een participa-
tietraject samen met het AERES 
VMBO wordt de uitstraling van 
het viaduct bepaald. Begin oktober 
zijn de werkzaamheden ten behoe-
ve van de verbreding van viaduct 
Achttienhoven van start gegaan. 
Naar verwachting duren de werk-
zaamheden tot eind januari 2018. 
Op deze locatie realiseert men een 
nieuw geluidsscherm. Het geluids-
scherm Maartensdijk West wordt 3 
meter hoog en 260 meter lang. De 
uitvoering is dicht en wordt aan 
weerszijden begroeid. Het scherm 
is dubbelzijdig absorberend. Bij de 
onderdoorgang Dorpsweg wordt de 
bovenste twee meter transparant 
uitgevoerd. De planning is, dat dit 
eind november 2017 gereed is.

Drie mooie onderdoorgangen in De Bilt 
door Henk van de Bunt

De A27 loopt dwars door de dorpen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading.
De onderdoorgangen onder de A27 hebben daarmee een verbindende factor. Daarnaast 

gebruikt ook ieder dorp de onderdoorgang anders en hebben ze daarmee
een unieke functie. Daarom startte 3Angle een participatietraject. 

Melanie Mulder van RWS vertelt: 
‘In het participatietraject zijn bewo-
ners, gebruikers en belangenvereni-
gingen aan de slag gegaan met de 
inrichting van hun eigen onderdoor-
gang. Bij de herinrichting van de on-
derdoorgangen kijken we naar de so-
ciale veiligheid, verkeersveiligheid 
en de functionaliteit van het gebied. 
Deze thema’s komen ook terug in 
het participatietraject, waarbij extra 
aandacht en invulling wordt gege-
ven aan de wensen van de bewoners 
en de gebruikers van de onderdoor-
gangen. Op deze manier hebben zij 
zelf inspraak in de eindsituatie van 
de viaducten. In ieder dorp heeft de 
onderdoorgang namelijk een spe-
cifieke functie. In Hollandsche Ra-
ding maken veel ruiters gebruik van 
de onderdoorgang. In Maartensdijk 
is er een bushalte bij de onderdoor-
gang en in Groenekan staat er een 
groenteboer. Functies die iedere on-
derdoorgang uniek maakt’.

Het participatietraject
Voordat de bewoners en gebruikers 
aan de slag konden met de inrich-

ting, moesten eerst de randvoor-
waarden worden bepaald. Deze 
zijn in overleg door Rijkswater-
staat, 3Angle en gemeente De Bilt 
vastgesteld. In Groenekan en Hol-
landsche Rading is vervolgens het 
participatietraject gestart met een 
gemixte groep van inwoners en 
gebruikers. In Maartensdijk was 
alleen vanuit het Eares VMBO 
animo om deel te nemen aan de 
participatie. 

Tijdens de eerste bijeenkomst is 
gebrainstormd over de wensen en 
zorgen van de deelnemers. Ieder-
een was enthousiast en kwam met 
goede, leuke en creatieve ideeën 
onder begeleiding van een land-
schapsarchitect. Op basis van al 
deze input ging 3Angle met de 
gegeven randvoorwaarden, richt-
lijnen en bestuurlijke kaders aan 
de slag om de ideeën uit te werken. 
De eerste schetsen werden tijdens 
een volgende sessie positief ont-
vangen. In deze sessie zijn verdere 
keuzes gemaakt en werd het ont-
werp concreter.

Uitwerken 
Op dit moment is 3Angle bezig 
om de gekozen richtingen uit te 
werken in een voorlopig ontwerp 
van de onderdoorgangen. Deze 
ontwerpen presenteert de aan-
nemer aan de deelnemers van het 
participatietraject en vervolgens 
aan de gemeente De Bilt. Het 
eindresultaat van de participatie-
traject deelt men uiteindelijk ook 
met alle belanghebbenden. Daarna 
gaat 3Angle de onderdoorgangen 
realiseren.

Viaduct Groenekan nadert voltooiing.

De kerststal op landgoed Beerschoten is een bezoekje waard.

Dorpsbistro  0346 - 218821

“Wat schaft de pot?”
Woe.
20-12
Do.

21-12
Vr.

22-12
Za.

23-12
Zo.

24-12

Gekruid Iberico gehakt in 
korstdeeg

of
Gamba`s met pasta en 

groenten
of

Spruitjesstamp met 
kaassoufflé

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
27-12
Do.

28-12
Vr.

29-12
Za.

30-12
Zo.

31-12

“KLIEKJESDAGEN”
Diverse vlees-, vis- en 
vegetarische gerechten

wo / vr
€ 11,00

za - zo
€ 12,50

Woe.
03-01
Do.

04-01
Vr.

05-01
Za.

06-01
Zo.

07-01

Malse diamanthaasbiefstuk 
met stroganoffsaus

of
Kabeljauwfilet met 

kappertjessaus
of

Flespompoen met pesto en 
mozzarella uit de oven

wo / vr
€ 11,50

za - zo
€ 13,00

Let op! Zondag 30/12
van 12.00-18.00 uur oliebollen verkoop!

www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan

Oud & Nieuw
geopend
31 december & 1 januari
van 15.00 tot 22.30 uur

Kon. Wilhelminaweg 435 - 3737 BD Groenekan
0346 - 21 82 98 - www.asiandelight.nl

Openingstijden
ma: gesloten - di t/m zo: 16.00 - 22.30 uur

MAAK KENNIS MET
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